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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 11 
D’OCTUBRE DE 2016, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 11 d’octubre de 2016, a les 18:33 hores, i prèvia convocatòria, es 
reuneixen a la sala d’exposicions del CSIDE, segons l’article 16 del Reglament orgànic 
municipal, sota la presidència de l’Alcaldessa Presidenta, Sra. Rosa M. Fonoll i 
Ventura, els membres següents: 

 
. - Sr.  Joaquim D. Macià i Tetas, 1r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. José M. Ardila Contreras, 2n tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Narcís Pineda i Oliva, 3r tinent d’alcaldia. 
 
- Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 4t tinent d’alcaldia. 
 
-  Sra. Ester Pérez i Massana, 5a tinenta d’alcaldia. 
 
- Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 
 
- Sr. Francesc Xavier Grau Roig, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. José Manuel Écija Albalate, regidor del Grup Municipal Socialista de Catalunya-
Candidatura del Progrés. 
 
- Sr. Albert Tribó Ramírez, regidor del Grup Municipal Sí Es Pot  
 
- Sra. Sara Di Stefano Bosch, regidora del Grup Municipal Sí Es Pot 
 
- Sra. Noemí Boza Cano, regidora del Grup municipal del Partit Popular de Cubelles. 
 
- Sra. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de Cubelles. 
 
- Sra. Noemí Cuadra Soriano, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Xavier Baraza i Sánchez, regidor del  Grup Municipal de Convergència i Unió. 
 
- Sr. Daniel Pérez Luque, regidor del  Grup Municipal Guanyem Cubelles  
 
-  Sra. Ana Maria Martínez Gallemí, regidora del Grup Municipal Cubellencs-FIC. 
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Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
Corporació  
 
Hi assisteix també la Sra. Rosa M. Almirall i Domènech, interventora de la corporació. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I. APROVACIÓ D’ACTES 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DE 20 DE SETEMBRE DE 2016 
 
El Sr. Tribó indica que a la intervenció que va fer sobre el saldo de dubtós cobrament 
va mencionar-ne l’import, que és de 3.018.012,83 i demana que s’hi afegeixi.  
 
Es sotmet  a votació l’acta, amb l’esmena indicada, i s’aprova per unanimitat dels 
membres de la corporació. 

 
 III. PART RESOLUTIVA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA  
 
2.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 

MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENTS, 

EXPEDIENT 2222/17/16 

El procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrència competitiva 
d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. Tanmateix, existeix la possibilitat de preveure, de forma excepcional,  
nominativament al pressupost subvencions. 
 
En aquest sentit s’han presentat diverses propostes relatives a subvencions 
nominatives pel pressupost 2016. És el cas de la Federació de Municipis de Catalunya 
quina quota s’ha incrementat per l’exercici 2016, i dues entitats que no consten 
nominativament al pressupost com són Amical de Mauthausen i Pares Tegar 
Prodiscapacitats.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els informes d’Intervenció núms. 41/16, de 19 
de setembre, i 44/16, de 15 de setembre.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 04 d’octubre de 2016; 
Es proposa al Ple els següents   
                                                                  ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat de crèdits extraordinaris 
núm. 14/2016, expedient 2222/17/16, tot modificant les Bases d’Execució del 
Pressupost de la Corporació vigents en la forma següent: 
 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
 

BAIXES  

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

52 231 48910 COOPERACIO 954,85€ 

      TOTAL BAIXES    954,85€ 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

52 231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP 900,00€ 

      TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  900,00€ 
 

SUPLEMENT DE CRÈDITS 

Org Prog. Econ. Descripció  Import 

11 920 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS 54,85€ 

      TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS   54,85€ 
 
 

MODIFICACIÓ ANNEX I BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016 PRORROGAT 
2014 
 
Modificar el detall de les subvencions que es preveuen nominativament en els apartats 
de l’annex I de les BEP i per les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en el 
document annex que formarà part a tots els efectes del present acord.  
 
SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
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MOD. ANNEX I BASES D’EXECUCIÓ PRESSUPOST 2016 PRORROGAT 2014 EXP. 
2222/17/16 
 

Els apartats de l’Annex I de les Bases d’Execució del Pressupost que es modifiquen 
són els que es detallen a continuació, quedant determinats en la forma que s’indica: 
 

ORG. G.PRO. ECON. IDENTIFICACIÓ ORGÀNICA / ECONOMICA 2016 prorrogat

11 920 489.60 SERVEIS GENERALS TRANSFERÈNCIES ENTITATS 4.626,26

G66436064 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 2.234,00

G08797771 FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 2.392,26

52 231 489.50 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT ENTITATS DIVERSES 498,00

A DISTRIBUIR PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 498,00

52 231 489.51 S. A ENTITATS NOMINATIVES BEP 900,00

G59146555 AMICAL MAUTHAUSEN 600,00

G59485664 ASS. PARES TEGAR 300,00

 
 

El Sr. Mudarra explica la proposta. 
 
El Sr. Pérez diu que, sense menysprear la feina d’algunes entitats locals i 
supramunicipals,  no es pot utilitzar aleatòriament el Reglament de les subvencions i  
que o bé s’ha d’aplicar  a tothom per igual o bé s’ha de modificar o derogar. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 11 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 2 de CIU), cap vot en contra i 6 
abstencions (2 del PSC, 2 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC). 
 

3.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, 
EXPEDIENT 2222/18/16 
 
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016 
preveu la recuperació de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 
2012. Es permet l’aprovació en l’exercici 2016 de la quantitat corresponent als dies no 
recuperats tenint en compte la situació econòmic financera de cada administració. 
 
Donat que aquesta despesa no es troba recollida en el capítol I, es fa necessari dur a 
terme una modificació pressupostària per poder satisfer la part de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 pendent de pagament.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els informes d’Intervenció núms. 42/16, de 19 
de setembre, i 44/16, de 15 de setembre.  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 04 d’octubre de 2016; 
Es proposa al Ple els següents    
 
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de pressupost modalitat de suplement de crèdits 
núm. 15/2016, expedient 2222/18/16, tot incorporant romanent líquid de tresoreria per 
despeses generals, en la forma següent: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Eco. Descripció Import 

87000 APLICACIÓ PER FINANÇAMENT DESPESES GENERALS 132.191,51€ 

 
TOTAL 132.191,51€ 

 
 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

14 920 15200 ALTRES RETRIBUCIONS 132.191,51€ 

  TOTAL 132.191,51€ 

 
 

SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2014 PER EFECTUAR L’AFECTACIÓ D’EXCESSOS DE 
FINANÇAMENT AFECTAT A PROJECTES ESPECÍFICS, MODALITAT 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS, EXPEDIENT 
2222/19/16 
 



Exp. 1.2.1.2_2016_11 
 

Legislatura 2015-2019 
 

 
 

 

 

6 
 
 

 

 

Ates que en data 26 de març de 2014 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia número 
195/2014 la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2013. Atès que a data 31 de 
desembre de 2015 romanen excessos de finançament afectats com a no vinculats a la 
realització de projectes específics. Atès que hi ha necessitats posades de manifest per 
les diferents regidories i que es recullen en la Memòria de l’Alcaldia que poden ser 
finançades amb l’excés de finançament esmentat.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia així com els Informe d’Intervenció núms. 43/16, de 19 de 
setembre, i 44/16, de 15 de setembre.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 04 d’octubre de 2016; 
 
Es proposa al Ple els següents     
                                                                  ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdits, expedient 2222/19/16, que inclou per 
vinculació de romanent afectat, suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, segons el 
detall següent: 
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS   

Eco. Descripció Import 

87000 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 42.951,26€ 

 
TOTAL 42.951,26€ 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

60 231 48000 AJUTS SOCIALS 27.951,26€ 

60 231 62560 MOBILIARI HERENCIA ZAFRA. 3.000,00€ 

  TOTAL 30.951,26€ 

 

 
 

 

 
 

 CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Org. Pro. Eco. Descripció Import 

10 231 21300 
REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LAC.I UTILL. 

500,00€ 

10 231 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE. 1.000,00€ 

10 231 22001 
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 
PUBLICACIONS. 

500,00€ 

10 231 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 8.000,00€ 

10 231 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 2.000,00€ 

  TOTAL 12.000,00€ 
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SEGON.- Exposar al públic els presents acords per termini de quinze dies a comptar 
del dia següent a la publicació del corresponent edicte en el BOP, període durant el 
qual les persones interessades podran examinar l’expedient esmentat i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació es considera definitivament aprovada si 
durant el citat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari el Ple disposarà 
d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
 
El Sr. Mudarra explica la proposta. 
 
La Sra. Martínez pregunta quin és el motiu d’assignar la quantitat de 10.000 € a 
material d’oficina i llibres per al centre Violeta, tal i com indica l’informe d’Intervenció. 
Opina que es podria reduir aquesta despesa en material d’oficina i dotar una mica més 
la Regidoria de Benestar Social per a la concessió d’ajuts. 
 
El Sr. Écija destaca que les tres modificacions pressupostàries tenen un informe comú 
d’Intervenció, el 44/2016, que conclou que l’exercici 2016 es tanca amb equilibri 
pressupostari i novament amb superàvit, malgrat la manca d’ingressos de la Tèrmica. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 12 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de Cubelles Sí Es Pot , 2 de CIU i 1 de Guanyem Cubelles), 
cap vot en contra i 5 abstencions (2 del PSC, 2 del PP i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2015 

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2015 s’han sotmès a 

l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un informe favorable 

en data 31 d’agost de 2016. 

Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) el 2 de setembre de 2016 pel període corresponent, 

no s’han formulat al·legacions i la Comissió Especial de Comptes, en data 4 d’octubre 

de 2016, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per l’exercici 

2015. 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local (Ordre HAP/1781/2013, de 23 de 

setembre) i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, 

la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2015 integrat per: 

 

1. Compte General 

 

- Balanç de situació.  

- Compte de resultat econòmic - patrimonial. 

- Liquidació del pressupost, essent en tancar l’exercici el resultat pressupostari 

ajustat de 1.238.392,31€. 

- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 

de la comptabilitat de 3.200.309,48€ i de 2.876.882,93€ tenint en compte les 

devolucions de la participació en els tributs de l’Estat corresponents a 2009 i 

2013 pendents de pagament. 

 

2. Annexos al Compte General: 

 

- Acta d’arqueig. 

- Notes/certificats bancaris. 

 

SEGON.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat 

de l’exercici econòmic de 2015, als òrgans de control extern d’acord amb allò establert  

a l’article 223 del TRLHL. 

 

El Sr. Mudarra explica la proposta. 

 

El Sr. Pérez diu que el temps els ha donat la raó perquè sempre han dit que hi han 

diners per a fer millores al municipi, cosa que demostra, diu, el superàvit 

d´1.238.392,31 € i els diners que tenim al banc, 5.800.000 €. Considera que els diners, 

enlloc de tenir-los al banc, s’haurien d’invertir en dignificar carrers i serveis com el de 

neteja, enllumenat, autobús etc. Seguidament, demana que es faci una auditoria dels 

comptes perquè hi han aspectes dignes d’anàlisi, com la gestió del cementiri o el fet 

que només es recapti el 33% de les multes imposades per la Policia. A continuació, 

pregunta si és real l’import del deute total real de 544,28 € per habitant; finalment 

espera que algun dia el pressupostos puguin ser participatius. 

 

El Sr. Écija diu que l´acta d’arqueig i el balanç de la Corporació mostren una situació 
excel·lent i extremadament sanejada, que no requereix una pujada d’impostos. Afegeix 
que no és cert que no es pugui fer servir el romanent de tresoreria, ja que l’any anterior 
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es va fer servir per a comprar Can Travé i que es podria fer una operació acordió i 
desfer una part del deute. 
 
El Sr. Mudarra indica que el superàvit de 800.000 € és una estimació i que considera 
més properes les dades del romanent, que té un increment  de 377.912 € essent un 
total de 3.200.000 € ; que també s’ha de tenir en compte el deute de 4.067.944 €, que 
és major que el romanent, cosa que no vol dir, puntualitza, que la situació sigui 
dolenta, però sí que cal ser curosos amb la gestió econòmica.  
 
El Sr. Écija diu que els números que dóna el Sr. Mudarra continuen sent positius i que 
segurament el superàvit acabarà sent superior al que aquí es marca perquè les 
previsions d’Intervenció acostumen a ser conservadores i prudents. Destaca que avui 
dia tenim menys diners al banc però també molt menys deute que fa uns anys. Diu que 
amb la pujada d’impostos el govern no està tenint en compte els problemes que això 
podrà suposar, per exemple, als jubilats. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 13 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 del PSC, 2 del PP i 2 de CIU), 3 abstencions ( 2 de Cubelles Sí 
Es Pot i 1 de Cubellencs-FIC) i 1 vot en contra de Guanyem Cubelles. 
 
 
REGIDORIA D’HISENDA 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER L’EXERCICI 2017 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. En 
concret, l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació 
de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les 
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.  
 
Atesa la delegació de competències d’acord amb els decrets núm.113/2015 de 3 de 
juliol i 146/2015 de 9 de juliol dictats per l’alcaldia. 
 
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents Ordenances 
Fiscals, la relació de les quals s’assenyala a continuació i quedant detallades als 
corresponents esborranys d’ordenances fiscals. 
 
Ates l’informe de la TAE d‘Hisenda 7/2016, de data 28 de setembre. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 04 d’octubre de 2016; 
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Atès l’informe 13.2.2-10/2016 de la Tècnica municipal de medi ambient de data 2 de 
setembre. 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2017 i següents, la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, així com 
l’esborrany d’ordenances que s´incorporen al present acord formant-ne part del mateix 
a tots els efectes: 
 
A) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
 
Es modifica el redactat del punt 1 de l’article 8è. Tipus de gravamen i quota 
incrementant en un 5% el tipus de gravamen corresponent als bens de naturalesa 
urbana.  
 
S’afegeix un paràgraf al punt 6 de l’article 10è. Règim de declaració i d’ingrés 
relatiu al fraccionament per a rebuts domiciliats. proposat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
B) Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.  
 
Es modifica el redactat del punt 1 de l’article 5è Quota tributària. Així com el quadre 
de tarifes del punt 2 del mateix article. 
 
Es modifica el redactat del punt 1 de l’article 8è. Padrons relatiu al pagament de les 
quotes. proposat per la Diputació de Barcelona. 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
C) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment dels 
terrenys de naturalesa urbana.  
 
S’inclou un nou supòsit de no subjecció al punt 5 de l’article 1r. Fet imposable i 
s’actualitza la referència a la normativa. Proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
S’amplia el contingut del punt 3 de l’article 7è. Període de generació i acreditació per 
especificar en quin moment es produeix la meritació de l’import en cas de transmissió 
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d’immobles en procediments d’execució forçosa. Proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
S’amplia el contingut del punt 7 de l’article 10è. Règim d’autoliquidació per incorporar 
els requisits formals de la sol·licitud de pròrroga en les herències i s’especifica quin es el 
sentit del silenci. Proposat per la Diputació de Barcelona. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
D) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques.  
 
S’adapta el redactat del punt 1 de l’article 6è. Procediment de concessió de 
beneficis fiscals i reduccions per concretar el termini per a la sol·licitud en el cas 
que l’obligat tributari ja figuri a la matrícula de l’impost. Proposat per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
 
E) Ordenança Fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries. 
 
Es modifica el punt 2  dels articles 6 i 13 Quota tributària incrementant els valors en 
un 10%. 
 
Es modifica el redactat del  punt 2 de l’article 10. Subjectes passius relatiu a 
l’acreditació dels gestor privats. 
 
Es modifica el punt 3 de l’article  13 Quota tributària, per qüestions de gestió. 
 
S’esmenen 2 errors ortogràfics als articles 12 i 13. 
Les modificacions detallades s’inclouen a l’esborrany d’ordenança fiscal on figura de 
color blau la redacció proposada i de color vermell allò que es proposa eliminar. 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província aquest 
acord provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos en l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar 
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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 dels articles modificats de les Ordenances Fiscals corresponents. 
 
El Sr. Mudarra agraeix el treball dels professionals de la regidoria d’Hisenda i 
Intervenció així com la predisposició de tots els grups municipals a trobar un espai de 
diàleg per a presentar aquesta proposta.  
 
Explica que al 2016 es consolida la caiguda d’ingressos de 830.000 € 
aproximadament, provinents principalment de la Central Tèrmica (IBI i IAE); que, 
davant d’aquesta situació, i amb la voluntat de no pujar impostos al ciutadà, es va 
proposar un pressupost 2016 ajustant totes les partides econòmiques però que no va 
ser aprovat. Continua dient que avui es porten a Ple les Ordenances Fiscals que 
responen a la proposta de Pressupost que s’està treballant i que es portarà al Ple del 
novembre. 
 
Indica que l’exercici econòmic del 2017 parteix de la davallada d’ingressos i la previsió 
de despeses de les quals destaca, per una banda, l’augment de la despesa en capítol 
1, corresponent a l’increment de l’1% dels salaris dels treballadors municipals, recollit a 
la Llei 48/2015 i a la regularització de la plaça de coordinador d’atenció a les persones 
per a donar un millor servei als ciutadans i ciutadanes. Per altra banda, continua, es 
preveu un increment en Medi Ambient que correspon a una major despesa de la planta 
transformadora, a la deixalleria i a la millora en manteniment, neteja viària i recollida 
d’escombraries, així com el manteniment de jardins i zones verdes. Finalment, afegeix, 
s’ha tingut en compte la previsió d’inversions 2017-2020 al municipi, que s’ha treballat 
des de totes les regidories. 
 
El Sr. Mudarra destaca que si s’augmenten i es consoliden els ingressos directes de 
l’Ajuntament, es pot preveure i limitar l’endeutament públic municipal de cara a les 
properes grans inversions. Seguidament avança algunes inversions: les obres de 
millora del Passeig Marítim, la construcció de la biblioteca municipal, la rehabilitació de 
Can Travé, millores en zones verdes i jardins, obres de millora per a l’accessibilitat i 
arranjament de la via pública així com l’accessibilitat dels edificis municipals, equips i 
aplicacions informàtiques, ampliació de la capacitat de l’estació de bombament per les 
aigües residuals, inversions en enllumenat públic, millores en les instal·lacions 
esportives, obres al cementiri i millora de les instal·lacions de les platges, entre 
d’altres. 
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A continuació, comenta que es preveuen unes inversions en els propers 4 anys que 
superaran els 11 milions d’euros, dels quals es demanarien crèdits per import superior 
als 7,5 milions d’euros i que es proposa incrementar ingressos per a mantenir el nivell 
de despesa. 
 
Finalment explica els augments en les diferents Ordenances i els ingressos que 
suposaran. 
 
El Sr. Hugué diu que el 2009, moment en que governava el PSC, va ser l’últim cop 
que es va pujar la taxa d’escombraries en un 8%, cobrint-se un 78,04% de la despesa 
total i que, a partir d’aquí, el desajust entre ingressos i despeses no es corregeix amb 
augment de taxa sinó que es disminueix en servei disminuint-se, l’any 2013, els dies i 
l’horari de servei de la deixalleria i les freqüències en la recollida de brossa amb la 
conseqüència de contenidors sobreeixits i males olors. 
 
Continua explicant que, els últims anys, la despesa en la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries ha augmentat de manera important degut a que s’ha anat 
augmentant el cànon d’abocador, a que, a partir del 2016, el cànon de la planta 
transformadora, que estava exempt d’IVA, ara es grava amb un 10% i, en tercer lloc, 
per l’augment de costos de la deixalleria ja que, tot i disminuir els dies de servei, es 
recull més residu, incrementant la despesa en un 9,91%. Afegeix que, davant de tot 
això, el govern planteja, de cara al pressupost del 2017, augmentar el servei de 
recollida cada dia del 15 de juny al 15 de setembre, cosa que suposarà elevar el rebut 
anual de l’Ajuntament en 84.000 €. 
 
Conclou indicant que, a dia d’avui, els ingressos que genera la recollida 
d’escombraries amb dades del tancament del 2015 és de 1.229.000 €, i amb 
l’increment de servei que es proposa per al 2017 els costos estan al voltant de 
1.647.000 €, que vol dir que no es cobririen amb la taxa actual i que amb l’increment 
del 10% en l’impost es cobrirà la taxa en un 82,09%, havent encara de cobrir 
l’Ajuntament 294.904 €. 
 
La Sra. Martínez diu que votaran en contra d’aquestes Ordenances per responsabilitat 
i perquè en l’elaboració de les Ordenances el govern no ha explorat noves vies 
d’ingressos, cosa que ja va posar de manifest a les Ordenances del 2016, ni han tingut 
en compte les aportacions que Cubellencs ha fet com per exemple sancionar els 
habitatges buits, com han aprovat, indica, l’Ajuntament de Mataró i de Barcelona, o bé 
augmentar l’IBI dels grans centres comercials i entitats bancàries en un 24%, baixant-
lo al petit comerciant i al ciutadà en un 5% com ha fet l’Ajuntament de Badalona. 
Finalment diu que es sorprèn pel fet que només s’incrementi l’IBI de les finques 
urbanes i no el de les rústiques i diu que espera que no tingui res a veure en que molta 
part d’aquest govern està vinculat a una gran extensió de terreny rústic. 
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El Sr. Pérez diu que no estan a favor de la pujada indiscriminada d’impostos  però que 
sí ho estan de que aquests siguin progressius, segons el nivell de renda familiar, i 
d’una fiscalitat ecològica i sostenible, bonificant a qui menys contamina i penalitzant al 
que més. Indica que NODE Garraf ha proposat una sèrie de millores fiscals respecte la 
eficiència energètica per a introduir a les Ordenances però que el govern no els ha fet 
ni cas i recorda que encara estem dins una crisi a gran escala amb molts 
desnonaments i aturats i que amb la pujada d’impostos es  perjudica a la ciutadania. 
Afegeix que no és cert que fa anys que no s’apugen els impostos ja que sí s’ha fet 
encara que hagi estat per part del govern central. 
 
La Sra. Cuadra explica que han tingut l’oportunitat de treballar el pressupost de 2017 
amb l’equip de govern i que les propostes de CIU han estat acceptades; que també 
han treballat les inversions, que s’han fet a quatre anys vista, fet que considera positiu. 
 
Manifesta que CIU ja era coneixedora de la pujada d’impostos, ja que el regidor 
d’Hisenda portava un any anunciant-ho i que ells, com a grup, ja havien patit aquesta 
davallada d’ingressos quan formaven part del govern amb la consegüent retallada a 
les regidories. Diu que li sobta sentir del Sr. Écija que “continuen sobrant diners” 
perquè quan ell era el regidor d’Hisenda, s’obligava a retallar a regidories com les que 
ella portava, que eren Comunicació, Cultura i Informàtica o, fins i tot, se’ls va plantejar 
la possibilitat de tancar algun servei públic dins l’Àrea de Comunicació. 
 
Continua dient que la proposta que presenta avui el govern  respon a la necessitat 
d’augmentar els ingressos i que CIU li donarà un vot de confiança per a desbloquejar 
una situació que no beneficia gens el municipi però vigilant de prop que realment 
aquesta pujada reverteixi en la millora del servei i de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Finalitza dient que no faran demagògia com fan d’altres, perquè no es poden demanar 
llibres gratuïts, un augment de la freqüència del bus o la municipalització de les llars 
d’infants sense preveure com es pagarà tot això. Afegeix que tampoc es poden dir 
mentides ja que no es cert que es penalitza a tothom per igual quan l’IBI es paga en 
funció del lloc on es viu i dels metres de façana. 
 
La Sra. Boza fa una explicació de vot dels punts anteriors indicant que han votat a 
favor del compte general perquè en aquest punt hi ha poc marge de consideració 
política però que s’han abstingut en les modificacions pressupostàries perquè voldrien 
que la partida de subvencions per concurrència competitiva fos més gran i perquè no 
queda clar el criteri d’atorgament de subvencions. Quant a la paga extra, diu que hi 
han votat a favor donat que és una part del salari i, per tant, es tracta d’un dret. 
 
En relació a les Ordenances Fiscals diu que el seu vot serà en contra perquè creu que 
s’haurien d’haver explorat altres vies que no passessin per augmentar la pressió fiscal. 
Seguidament pregunta al regidor d’Hisenda si considera que la situació és greu. 
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El Sr. Mudarra respon que no  
 
La Sra. Boza diu que els municipis que pugen els impostos ho fan normalment per a 
fer front a un greu endeutament i que no és el cas de Cubelles com tampoc ho és que 
es paguin taxes desfasades. Afegeix que hi han dues formes de quadrar un 
pressupost: la primera és la reducció de despesa, negociació de serveis i totes les 
possibilitats per a administrar més de 15 milions d’euros i la segona demanar-li a la 
ciutadania que ho arregli, que és pel que ha optat, diu, aquest govern. 
 
Manifesta que no creu que amb aquesta pujada tinguem en un futur un  millor servei i 
conclou dient que no sap on estarà avui el punt del Sr. Pineda com a defensor del 
poble però que s’alegra perquè no l’haurà de sentir dient que el PP és l’explotador dels 
treballadors ja que és ell qui  aprovarà avui aquesta pujada d’impostos i no el PP. 
 
El Sr. Tribó diu que el pagament d’uns impostos implica una contraprestació, que el 
govern els està augmentant invocant la baixada d’ingressos de la Tèrmica, argument, 
diu, que ja van fer servir l’any passat. Pregunta per què s’apugen impostos tenint un 
superàvit d’uns 800.000 €, un romanent de 3,2 milions d’euros, un saldo de dubtós 
cobrament de 3 milions d’euros, 5,8 milions d’euros al banc i un deute baix d’un 26%. 
Creu que aquesta situació comptable no requereix d’una pujada d’impostos i menys 
sense audiència pública i diu que no entén d’on surt la quantitat tan elevada de saldo 
de dubtós cobrament. Destaca que no hi ha subvencions per a famílies necessitades, 
sense ingressos o amb membres a l’atur sinó que l’IBI és per a tothom excepte per a 
les finques rústiques, cosa que tampoc considera justa. 
 
Finalitza exposant de que tenim un munt de reparaments, que són un avís de que 
alguna cosa no s’ajusta a la Llei però que no es fa res per a solucionar-ho i conclou la 
seva intervenció dient que tenim superàvit perquè l’acció política és dèbil i no es 
treballa prou. 
 
El Sr. Écija diu que espera que el tema de la baixada d’ingressos de la Tèrmica passi 
a ser història i respecte el capítol 1 comenta que l’any que ve segurament estarem en 
millor situació perquè ja no s’haurà de pagar la paga extra del 2012. Afegeix que ja ha 
comentat l’excel·lent situació econòmic-financera de l’Ajuntament de Cubelles i que sí 
és cert que les escombraries no s’incrementen des del 2009 però que l’IBI es va pujar 
un 10% la passada legislatura. Recorda que a la Comissió Informativa ell va dir que hi 
havien dues possibles solucions: la primera pujar l’impost de les escombraries i la 
segona reduir-ne el cost de recollida, que a Cubelles, comenta, li costa molt més que a 
d'altres municipis. 
 
Quant al temps que va estar al govern, diu que al primer pressupost van haver 
d’ajustar moltes coses ja que al 2013 van haver d’afrontar un capítol 1 amb una pujada 
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del 2012 que va afectar el 2013, així com les liquidacions pendents de quatre anys pel 
tema de les llars d’infants. Afegeix que al segon pressupost ell mateix es va ocupar de 
que es destinessin diners en Informàtica. 
 
En relació al tema de les inversions programades fins el 2020, diu que el 2015 i el 
2016 el govern no ha fet pressupost, que CIU els donarà probablement el Pressupost 
del 2017, que prorrogaran al 2018, i que al 2019 tampoc es farà perquè estarem en 
campanya electoral. 
 
Conclou dient que aquest Ple no s’hauria d’haver fet sense audiència pública i per 
aquest motiu sol·licita que el punt es deixi sobre la taula, es convoqui l’audiència 
pública per a donar explicacions a la ciutadania i que aquesta pugui participar. 
 
El Sr. Mudarra recorda que li va dir a la Sra. Martínez que estaven fent una valoració 
econòmica de la seva proposta, la qual consistia literalment  en que “les empreses que 
augmentessin la seva plantilla amb contractes indefinits comptessin amb una 
bonificació en l’impost de l’IAE  fins un màxim de 2.000 € anuals i per treballador, 
seguint el mateix criteri de ponderació per coeficient de ponderació determinat en 
funció de l’import net de la xifra de negoci del subjecte passiu segons l’escala de 
valors que vau presentar al Ple”.  
 
El Sr. Mudarra puntualitza que aquesta escala de valors no la va presentar el govern 
sinó que ve marcada per Llei. Seguidament diu que està molt bé copiar i enganxar una 
proposta d’altres ajuntaments però que, a més, la seva proposta ja està recollida per 
Llei, encara que no en els mateixos termes, perquè l’article 82.2 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals diu literalment “una bonificación por creación de empleo de 
hasta el 50% de la quota correspondiente” i la Sra. Martínez proposava els 2.000 €. 
Per tot l’exposat pregunta a la Sra. Martínez si sabia el que demanava amb la seva 
proposta ja que les empreses que paguen IAE, explica, són les que com a mínim 
tenen un import net de xifra de negoci d’1 milió d’euros, és a dir grans empreses com 
centres comercials, promotores immobiliàries, bancs, autopistes etc. i que, per tant, la 
proposta de la Sra. Martínez no beneficia els petits comerciants ni els restauradors del 
municipi. Afegeix que si la proposta de la Sra. Martínez anava en el sentit de buscar 
major ocupació al municipi, es poden trobar altres vies. 
 
Quant a l’altra proposta de Cubellencs, recorda que ja li va dir a la Sra. Martínez que la 
Llei preveu un recàrrec per a pisos buits però que no es pot aplicar a dia d’avui fins 
que l’Estat desenvolupi un reglament per tal de poder determinar quan un habitatge es 
troba desocupat, i que en el moment que es pugui aplicar seran els primers que ho 
proposaran. 
 
Seguidament, adreçant-se al Sr. Pérez li respon que no s’han tret les bonificacions; 
que les bonificacions per a vehicles que no contaminen estan exactament igual i que 
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de cara a les persones que no poden pagar l’IBI hi ha partida a Serveis Socials en 
aquest sentit. 
 
Quant al tema d’explorar altres vies diu que les han fet reduint serveis per una banda i 
demanant aquest esforç al ciutadà i recorda que amb aquest 5% recuperen 
aproximadament el 50% de la pèrdua de la Tèrmica i que, per tant, han fet un esforç 
de contenció de la despesa. 
 
Finalment reitera que es demana aquest esforç per a revertir en els ciutadans i 
ciutadanes de Cubelles i que si hi ha uns ingressos més estables eviten un major 
endeutament en un futur ja que, malgrat es poden endeutar fins un 75%, no és la seva 
política de fer sinó que és més la política socialista, que s’ha pogut veure amb 
municipis ben propers que tenen aquesta experiència i que han volgut finançar-se 
només amb crèdits bancaris, cosa que a la llarga s’acaba traduint, comenta, en una 
forta pressió fiscal, amb una pujada de cop de tributs. Afegeix que han fet una previsió 
d’inversions a quatre anys perquè tenen una visió de futur i perquè projectes com el de 
la biblioteca o el Passeig es faran en més d’un exercici pressupostari. 
 
La Sra. Martínez diu que el Sr. Mudarra no ha rebatut que no hagin explorat aquestes 
vies noves. Quant a la bonificació per a les empreses diu que lògicament anava 
encaminada a la creació de llocs de treball i que aquesta era una de les noves vies 
que es demanava que s’explorés, igual que la sèrie de millores fiscals que ha proposat 
NODE respecte la eficiència energètica i de les quals, diu, no se n’ha parlat. Afegeix 
que està per veure si aquesta pujada d’impostos revertirà en les ciutadans ja que el 
pressupost està en fase embrionària i en aquest hi figuren 260.000 € per a fer un camp 
de futbol i només 170.000 € per a arranjament dels carrers. 
 
Quant al recàrrec, la Sra. Martínez diu que hi ha Ajuntaments que ja ho estan aplicant, 
però que en cas que ho poguessin fer tampoc haurien fet la feina prèvia perquè no 
s’ha aprovat per Ordenances i fins el 2018 ja no es podria fer. 
 
Conclou dient que tampoc s’ha explicat el motiu pel qual no s’ha pujat l’IBI del sòl 
rústic. 
 
El Sr. Pérez diu que el que ells fan són propostes noves i alternatives, no demagògia. 
Opina que demagògia és pujar els impostos i que cada any sobrin diners així com 
destinar molts més diners a un camp de futbol que a arranjar carrers, que el Foix porti 
anys contaminat o que no hi hagi separativa d’aigües. Afegeix que les propostes de 
Guanyem aporten diners a l’Ajuntament, com passaria amb la municipalització. 
Respecte les bonificacions, reconeix que n‘hi ha però no més enllà del que hi havia 
abans i afegeix que demagògia també és que el cementiri no el pagui ningú i el govern 
giri la cara. 
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La Sra. Cuadra aclareix que no ha dit que fer propostes sigui fer demagògia sinó que 
si es fan propostes s’ha de ser conscient de que s’hauran de pagar.  
 
Adreçant-se al Sr. Écija recorda que la proposta no és de CIU sinó del govern i que el 
vot de CIU és tant o més respectable que el seu. Comenta que el Sr. Écija no ha 
contestat la seva pregunta en relació als ajustaments que havien de fer des de les 
regidories i recorda que van arribar a fer 10 esborranys de pressupost perquè el Sr. 
Écija deia que no hi havia diners i en canvi, ara, diu que en sobren. Afegeix que, a 
més, el regidor de Medi Ambient va haver de retallar en el servei de neteja i en el 
d’escombraries, tot perquè el Sr. Écija deia que no hi havien diners. 
 
La Sra. Boza suggereix oblidar-se de la part de la Tèrmica, considera que la mesura 
no ha ser aquesta sinó que l´import de les pensions, de 700 €, en relació a la mitjana 
de l’increment dels tres impostos que – diu -  pot suposar entre 60 i 100 €. Finalment 
es suma a la proposta del PSC de deixar el punt sobre la taula. 
 
El Sr. Tribó diu que ni el regidor d’Hisenda ni la resta de grups han replicat a la seva 
intervenció, amb la qual cosa entén que els han agradat les seves propostes. 
 
El Sr. Écija, adreçant-se a la Sra. Cuadra, diu que ha explicat per què van haver de 
retallar al primer pressupost però que al segon es van recuperar moltes partides. 
Reitera que no s’està parlant del pressupost i que no es creu que hi hagi inversions 
fins el 2020, que no té el quadre de finançament i que no sap d’on sortiran aquests 3 
milions i escaig, si de l’ordinari, d’un préstec o de la venda de la parcel·la. Finalment 
diu que les inversions a llarg termini es paguen amb deute a llarg termini, no pujant els 
impostos. 
 
El Sr. Mudarra diu que l’endeutament a llarg termini no és la opció d’aquest govern, 
que són maneres de fer diferents, que hi haurà un endeutament previst però que no 
passaran el 75% posant en perill la situació d’aquest Ajuntament com ha passat en 
municipis veïns. Conclou agraint les aportacions així com a les persones que han 
tingut la voluntat de poder treballar aquest Pressupost i aquestes Ordenances. 
 
El Sr. Pineda demana a la Sra. Boza que parli d’ell com a ICV i no com a Sr. Pineda, 
igual que fa ell i manifesta que seguirà pensant el mateix del PP. 
 
El Sr. Macià diu que, com a ERC, no els agrada pujar impostos però que han de fer 
cas al que diu Intervenció i a les polítiques que volen fer; que estan parlant de pujar 
2,5 € per casa, que considera que es poden pagar. 
 
L’Alcaldessa explica que amb les noves Ordenances busquen augmentar els 
ingressos de l’Ajuntament per tal de millorar els serveis de la població i poder afrontar 
tot un programa d’inversions que fa anys que són necessàries i que es volen executar 
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dins aquesta legislatura com són la biblioteca, acabar amb l’abocament de les aigües 
fecals del Foix, nous equipaments o la millora de la neteja. Afegeix que, des de l’esclat 
de la crisi, hi ha una clara tendència a la baixa en els ingressos de l’Ajuntament, el cas 
més clar en l’impost de l’ICIO, i que el del govern és un programa d’inversions a mig 
termini de manera que necessiten una font estable de finançament i no eixugar ara tots 
els estalvis i simplement ajornar l’aplicació d’aquestes Ordenances que, a més, han 
estat congelades durant molts anys.  
 
Comenta que un cop executades aquestes inversions i si el context econòmic ho 
permet, sempre es pot replantejar l’estat de les Ordenances. Diu que la prudència 
aconsella sempre no recórrer a grans préstecs si la tendència dels ingressos és a la 
baixa perquè el que es demana als bancs s’ha de tornar i que el govern combina el 
finançament bancari amb l’estabilitat que els proporcionen les Ordenances. Assumeix 
que pot ser una mesura impopular i diu que per això la pujada és molt discreta,  que 
són molt valents i volen posar el poble al dia, cosa que fa molts anys que s’hauria 
d’haver fet i que malgrat el més fàcil hagués estat demanar-li tots els diners al banc i 
carregar-li tot el mort al que vingui al darrere, no és la seva manera de fer. 
 
Es sotmet a votació deixar el punt sobre la taula i no s’aprova per  5 vots a favor ( 2 
del PSC , 2 del PP i  1 de Cubellencs-FIC), 9 vots en contra (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-
AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU) i 3 abstencions ( 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Guanyem 
Cubelles). 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per 9 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 
ERC-AM, 1 d’ICV-E i 2 de CIU), 8 vots en contra (2 del PSC , 2 del PP, 2 de Cubelles 
Sí Es Pot , 1 de Guanyem Cubelles i  1 de Cubellencs-FIC) i cap abstenció. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal CUBELLENCS-FIC 
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 

 
 
1.- La Sra. Martínez demana còpia de tots els informes setmanals presentats a 
l’Ajuntament per  part de l’empresa que gestiona l’Espai Natural del Foix.  
 
Tots els informes els te a la seva disposició al Departament de Medi, s’ha d’adreçar a 
la Tècnica del Departament per fer les consultes que consideri adients. 
 
2.- La Sra. Martínez demana un llistat de tots els casos que l’Ajuntament té oberts o 
en tràmit als jutjats, amb el detall de la causa i , si estan en mans d’advocat, a quin 
bufet o advocat se li ha encomanat la gestió, així com l’import pagat o pendent de 
pagament per la gestió encomanada.  
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Aquesta sol·licitud serà atesa mitjançant notificació a través de l’e-NOTUM. 
 
3.- La Sra. Martínez pregunta: ens poden indicar si, prèviament a la compra de Can 
Travé, es va fer un informe jurídic i algun informe de Serveis Tècnics?. En cas 
afirmatiu, ens en poden lliurar còpia?  
 
Sí, es van emetre Informes per part d’Intervenció, Secretaria i Serveis Tècnics, els 
quals se li facilitaran mitjançant notificació a través de l’e-NOTUM. 
 
4.- La Sra. Martínez explica que al juny del 2014 la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar per unanimitat un estudi sobre 
l’impacte socioeconòmic de la gratuïtat de la C32 en el seu tram entre Sitges i El 
Vendrell, que s’hauria d’haver presentat el mes d’octubre del mateix any. Per tot 
l’exposat pregunta: davant aquest incompliment, quines han estat les actuacions 
d’aquest Ajuntament per tal que la Generalitat presenti aquest estudi? 
 
S’està treballant per saber quines actuacions va dur a terme el govern anterior al 
respecte. 
Les accions que es presentin davant de la Generalitat han de ser conjuntes i 
consensuades amb tots els agents implicats, com son altres municipis, empresaris, 
etc. Tan bon punt s’arribin a acords es realitzaran les accions oportunes i us ho 
comunicarem. 
 
5.- La Sra. Martínez indica que podria estar prevista alguna nova agrupació tarifària 
de transport públic a la que podria ser que Cubelles quedés fora, amb una tarifa 
diferent a la de Vilanova i pregunta: en tenen constància? Demanen que els tinguin al 
corrent per tal de compartir les possibles actuacions a fer.  
 
Sí, estem al corrent de la previsió però no tenim constància de la seva afirmació,  de 
moment no tenim coneixement de cap actuació conjunta, és un dels temes que 
s’acorden dintre del Consell d’Alcaldies de la comarca. 
Tan aviat disposem de més informació se la farem arribar. 
 
Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Guanyem Cubelles 

en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 
 
1.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: A les millores en l’enllumenat públic previstes pel 
govern es contempla la reparació o restitució dels fanals de la zona esportiva de Mas 
Trader, que estan la majoria sense tapa de registre?  
 
Confirmem que en aquesta zona hi ha 2 fanals sense tapa, i que no teníem cap 

incidència al respecte. Per ara es procedirà a la reposició de les tapes. 
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2.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: quan hi ha vessaments de fecals al riu Foix, qui 
pren la decisió de tancar les platges del voltant? Hi ha un protocol per a fer-ho?   
 
La decisió final de tancar les platges del municipi o alguna d’elles és de l’Alcaldia 
prèvia consulta amb el servei de salvament amb els serveis tècnics municipals i si es 
considera necessari amb la Policia Local i l’ACA. 
 
3.- El Sr. Daniel Pérez diu que els jardins Gaudí estan plens sempre de brossa i per 
aquest motiu pregunta: amb quina freqüència es netegen aquests jardins?   
 
El manteniment es fa 3 cops per setmana. 
 
4.- El Sr. Daniel Pérez pregunta: com està el tema de l’Assemblea Municipal Oberta? 
El projecte continua? 
 
Sí, segueix la seva tramitació. Es va incloure a  l’ordre del dia del Ple del mes 
d’octubre. Durant la celebració de la sessió informativa del Ple, es va acordar deixar 
sobre la taula. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de CIU 
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 

 
1.- La Sra. Cuadra pregunta: Quin ha estat el motiu del tancament del Cable Ski? 
 
El cable esquí és una concessió administrativa del servei de ports de la Generalitat 
atorgada per un període de 3 anys. Aquest període va finalitzar el passat 16 d’agost de 
2016. 
 
2.- La Sra. Cuadra pregunta: Quin ha estat el motiu del tancament del bar o local 
social de Mas Trader? 
 
El local de Mas Trader està cedit a l’Associació de veïns Mas Trader que són els 
responsables de fer les activitats que ells organitzen. L'Associació té un conveni amb 
l'Ajuntament per a la cessió d'aquest espai.  
 
3.- La Sra. Cuadra pregunta: S’han renovat els convenis amb l’entitat Pizzicato i 
l’associació de veïns de La Mota per la cessió d’usos del local que utilitzen? 
 
S’està treballant per tal d’atorgar la corresponent llicència d’ús, en els termes previstos 

en l’ordenança reguladora de l’ús dels locals, dependències i espais oberts municipals 
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i cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles, aprovada pel Ple en data 16 d’abril 

de 2013. 

4.- La Sra. Cuadra pregunta Quin és el període que s’han proposat des d’esports per 
a renovar el contracte de manteniment del Poliesportiu? El fet que s’hagi acabat la 
pròrroga d’un any comporta que estem de forma il·legal amb aquesta empresa?  
 
Necessitem que concreti la pregunta respecte de a quin període es refereix, o us 
podeu adreçar directament al Departament de Contractació que li facilitarà tota la 
informació que sol·licitin previ aclariment del dubte. 
 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PP 
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 

 
1.- La Sra. Boza pregunta: Està previst obrir la zona d’aparcament de La Fita? Per 
què s’ha tancat? 
 
Després de rebre diferents queixes de veïns de la zona sobre l’estacionament de 
vehicles de més de 3,5 Tm en aquest terreny i les molèsties que causaven, des 
d’aquesta policia local, juntament amb els responsables del SMO de l’Ajuntament es 
va estudiar la seva situació.  
De forma genèrica està prohibit l’estacionament de vehicles de més de 3,5 Tm a tot el 
nucli urbà, i per tant, també en aquest terreny de sorra. Es va valorar la possibilitat de 
reforçar la senyalització existent per no permetre l’estacionament d’aquest tipus de 
vehicles, però es va pensar que si ho fèiem, estaríem habilitant de forma indirecta 
l’estacionament de la resta de vehicles (turismes, motocicletes, ...). Atenent a l’estat de 
conservació d’aquest terreny, amb un socs i desnivells molt pronunciats, es va creure 
convenient no senyalitzar i permetre l’estacionament de vehicles per evitar els danys 
que es podrien produir i les possibles reclamacions patrimonials envers l’Ajuntament.  
En conclusió, es va decidir tancar provisionalment aquest terreny, evitant 
l’estacionament de vehicles que tenien prohibit l’estacionament (de més de 3,5 Tm) i 
els danys al turismes o motocicletes que poguessin estacionar, a l’espera de fer 
l’arranjament necessari al ferm per a que els vehicles que estacionin no pateixin 
danys.  
 
2.- La Sra. Boza pregunta: hi ha prevista alguna actuació d’urgència per a la neteja 
de la desembocadura del Foix? 
 
Necessitem que especifiquin a quin tipus de neteja es refereixen, si és brutícia en 
general (bosses, papers...), desbrossada, preguem indiquin a què fan referència. 
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Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal de Cubelles Sí Es Pot 
en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 

 
1.- El Sr. Tribó en relació al punt 2.4 de l’Acta de Ple del juliol (Liquidació del 

pressupost de l’exercici 2015 (DA 358/2016, de 18 de juliol))  pregunta: per què els 

imports que es mencionen no coincideixen amb els del Decret 358/2016? 

 

En l’acta del Ple de juliol es recull el resum de dades que es desprenen del Decret. No 

s’ha detectat cap error de transcripció per tant les dades reflectides coincideixen amb 

els valors recollits en el Decret, que, segons el que s’indica en la pròpia acta, va ser 

lliurat en còpia.   

Així en l’acta de la sessió plenària es recull el següent: 

 “4. Liquidació del pressupost de l’exercici 2015 (DA 358/2016, de 18 de juliol)  

Es dóna compte de la liquidació del pressupost 2015, que dóna un resultat pressupostari 
ajustat d’1.238.392,31€.  
Després d’aquesta liquidació el romanent de tresoreria total és de 7.482.179,29€, amb un saldo 
de dubtós cobrament de 3.018.012,83€, un excés de finançament afectat d’1.263.856,98€ i un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.200.309,48€.  
Se’ls lliura còpia del decret.” 

 

Per altra banda, en el Decret de l’Alcaldia, en el punt primer, les dades que fan referència als 

valors resumits són els següents: 

“ 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   1.238.392,31 

 

I  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  7.482.179,29 

II SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT  3.018.012,83 

III EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  1.263.856,98 

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 

GENERALS (I-II-III) 
 3.200.309,48 

“ 

Per tant, les dades són les mateixes.  

2.- El Sr. Tribó, en relació amb l’anterior qüestió, pregunta: com pot ser tan 

extremadament elevat l’import de dubtós cobrament que figura al Decret 358/2016? 
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El valor del dubtós cobrament fa referència al valor del pendent de cobrament que té 

l’Ajuntament. Es calcula en funció de l’antiguitat dels crèdits segons el percentatge 

previst en les Bases d’Execució del Pressupost, que indiquen el següent:  

 
74.- ... Per determinar el romanent de tresoreria es consideraran ingressos de dubtós 
cobrament, l’import resultant d’aplicar els percentatges a baix indicats sobre el total del pendent 
de cobrament, segons l’antiguitat de dret i de la següent manera: 
  

Exercici % a dotar sobre el total pendent 

Any X - 4 i anteriors 100% 

Any X - 3 80% 

Any X - 2 40% 

Any X - 1 25% 

Exercici corrent, Any X 5% 

 
 

Respostes a les preguntes formulades pel grup municipal del PSC-CP 

en el Ple ordinari del 20 de setembre de 2016 
 

 

1.- El Sr. Grau pregunta: quin és el criteri pel qual el govern decideix publicitar o 

donar suport a l’activitat del “Survival Zombie”, que és de caire privat? Existeix conveni 

de col·laboració? Quines són les contrapartides econòmiques que assumeix 

l’Ajuntament tant en cessió d’espais com aportació econòmica, despeses en publicitat 

o material de promoció? Quina és la reversió que l’Ajuntament preveu per a restablir 

aquestes despeses? En quin equipament municipal es farà? Quins recursos 

econòmics, tècnics, com Recursos Humans posarà la població al servei d’una iniciativa 

privada, que entenen que hi ha altres canals de promoció? Quin és el dispositiu de 

seguretat, de neteja i de vigilància tenint en compte que l’activitat es proposa des de 

les 23:00 h a les 07:00? Quin coneixement tindrà l’Ajuntament respecte les possibles 

distorsions que es puguin produir?  

 

Les directrius de la regidoria de turisme, comerç i fires són potenciar les actuacions i 
activitats municipals fora del període estival (24 de juny – 11 de setembre) per intentar 
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desestacionalitzar la temporada en benefici del teixit comercial i l’ocupació. En aquest 
sentit el criteri és buscar activitats innovadores, que comportin un benefici directe al 
municipi ja sigui d’impacte econòmic directe o de promoció turística i que no comportin 
una despesa significativa a la regidoria / corporació.  
Finalment, seguint indicacions del servei de contractació i la intervenció municipal, s’ha 
autoritzat a l’empresa la realització de l’activitat i l’ocupació dels espais públics, atès 
que ho consideraven més adient que el contracte a cost zero per l’Ajuntament 
proposat inicialment. Les despeses de publicitat han estat assumides per 
col·laboradors de l’esdeveniment (Fincas Costa Dorada i El restaurant Peixet). La 
majoria de proves s’han realitzat en via pública i en parcs públics. L’Ajuntament també 
ha gestionat les autoritzacions dels espais privats cedits a l’organització. No ha existit 
cap dispositiu especial de policia ni de neteja. L’organització comptava amb el seu 
propi equip de seguretat i vigilància i va assumir la neteja. Els únics recursos humans 
posats a disposició de l’esdeveniment ha estat el coordinador de desenvolupament 
local durant l’esdeveniment i una persona de la brigada municipal de neteja per netejar 
el CSIDE i vestidors (4h). En definitiva, les despeses municipals per aquest 
esdeveniment han estat la contractació del dispositiu sanitari (ambulància) i l’equip de 
so i llum a la Plaça del Mercat. En contra partida, s’estima un impacte econòmic 
generat  per l’esdeveniment en el sector de la restauració principalment al voltant dels 
20.000€. Destacar també que ha estat l’esdeveniment que més promoció ha comportat 
a Cubelles per internet (més de 30.000 visites a la pàgina al web de l’Ajuntament) i a 
les xarxes socials (amb prop de 70.000 visites). En quan al balanç policial no consta 
cap incident durant tota la nit només una desena de trucades telefòniques puntuals per 
queixes de sorolls. 
 
No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 20:20 hores. 
  


