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EXTRACTE DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
28 DE SETEMBRE DE 2017, ADAPTADA A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
A Cubelles, el dia 28 de setembre de 2017, a les 14:00 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. José M. Ardila Contreras, 1r tinent d’alcaldia. 
 

Sra. Ester Pérez i Massana, 2a tinenta d’alcaldia. 
 
Sra. Noemí Cuadra Soriano, 3a tinenta d’alcaldia. 

 
Sr. Narcís Pineda i Oliva, 4t tinent d’alcaldia 

 
Sr. Josep M. Hugué i Oliva, 5è tinent d’alcaldia. 

 
Sr. Raül Mudarra Carmona, regidor del Grup Municipal d’Unitat Cubellenca11-
Reagrupament. 

 
Sr. Agustí Casanovas i Borrell, regidor del Grup Municipal d’esquerra Republicana 
de Catalunya 

 
Sr. José Manuel Écija Albalate.  

 
Sr. Francesc Xavier Grau Roig, 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. Isabel Soler García, regidora del Grup municipal del Partit Popular de 
Cubelles. 

 
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. 

 
 
Actua com a secretària la Sra. Carme López-Feliu i Font, secretària general de la 
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corporació  
Hi assisteix també el Sr. Noël Casals Ramon, Interventor accidental de la corporació 
segons Decret 651/2016, de 15 de desembre. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
ALCALDIA/PRESIDÈNCIA 
 
1.-  RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
Es sotmet a votació la urgència de la sessió i s’aprova per 12 vots a favor (4 UC-11 
Reagrupament, 2 ERC-AM,  2 CIU, 1 d’ICV, 1 del Sr. Écija i 2 de Cubelles Sí Es Pot), 
cap vot en contra i 4 abstencions ( 1 del PSC, 1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de 
Cubellencs-FIC). 
 
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE 
LA SRA. NOEMÍ BOZA CANO DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC 
 
Vist el document de renúncia del càrrec subscrit per la regidora del grup municipal del 
PPC, Sra. Noemí Boza Cano, presentat per registre d’entrada núm. 2017/11460, de 20 
de setembre, i del següent tenor literal: 
 
“Com a regidora del Grup municipal PPC, renuncio al càrrec i a l’acta de regidora de 
l’Ajuntament de Cubelles i sol·licito sigui acceptada la meva renúncia per tal de posar 
en marxa el procediment del nou nomenament”. 
 
Per aquests motius es dóna compte al Ple de la renúncia del càrrec de regidora de la 
Sra. Noemí Boza Cano del grup municipal del PPC, d’acord al que disposa l’article 9 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els membres del Ple municipal en resten assabentats. 
 
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 2016 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2016 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès un informe favorable 
en data 17 d’agost de 2017. 

Exposat el compte general al públic, per mitjà d’Edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 18 d’agost de 2017 pel període corresponent, no 
s’han formulat al·legacions, i la Comissió Especial de Comptes, en data 26 de 
setembre de 2017, ha dictaminat l’elevació al plenari del Compte General format per 
l’exercici 2016. 
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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: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General de l’exercici 2016 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 1.135.445,09€. 
- Memòria, essent el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant 

de la comptabilitat de 3.746.195,30€. 
 
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 2016, 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 indica que mantindran el mateix criteri que amb el pressupost 2016, 
votant-hi en contra, perquè consideren que els diners han d’estar invertits en el poble i 
no als bancs. 
 
El Sr. Tribó opina que no pot ser que l’Ajuntament tingui una situació comptable 
excel·lent i no s’arreglin el clavegueram, la xarxa elèctrica, les voreres o el Delta del riu 
Foix. Afegeix que l’estalvi de l’Ajuntament és producte del no fer i el no invertir en el 
poble. 
 
El Sr. Grau diu certificar la seva convicció en la crítica rotunda a la pujada d’impostos 
la qual no ha servit-diu- perquè es vegi cap inversió ni millora dels serveis i 
equipaments de forma clara. Prega que el govern abandoni l’excusa permanent de que 
no es poden fer inversions perquè no hi ha diners i li demana que acceleri el ritme 
d’execució de les inversions previstes, sobretot del projecte de la biblioteca, i que es 
faci públic un calendari d’inversions d’aquí a finals de legislatura. 
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El Sr. Mudarra diu que s’està fent referència a coses del pressupost 2017 i recorda 
que el que s’està aprovant és el tancament del compte general del 2016, un 
pressupost, el del 2016, que va ser prorrogat. 
 
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 CIU, 1 del Sr. Écija i 1 del PP), 1 vot en contra de Guanyem 
Cubelles i 4 abstencions (1 del PSC, 2 de Cubelles Sí Es Pot i 1 de Cubellencs-FIC). 
 
 

4.- PROPOSTA DE L´ALCALDIA, D´APROVACIÓ SI S´ESCAU, DE LA 

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE L’EXERCICI 2017 

 

Atesa la necessitat de modificar el calendari fiscal pel que fa la recaptació del segon 
termini no domiciliat de l’impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (IBI), degut 
a una incidència en l’enviament del documents de pagament. 
 
Vista la Guia del contribuent elaborada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Atès el previst a l´article 23.2 del Reglament Orgànic Municipal, que permet incloure en 
l´ordre del dia una proposta sense el previ dictamen de la comissió informativa, sent 
necessari la justificació i aprovació de dita inclusió; 
 
Vist l’informe de Tresoreria 23/2017, de 27 de setembre justificatiu de dita urgència; 
 
En exercici de les competències atribuïdes pel ROM, article esmentat, es proposa al 
Ple l´adopció dels següents  
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari fiscal ampliant el termini de pagament 
de la segona fracció de l’Impost sobre Béns Immobles urbans no domiciliat, establint 
l’últim dia de pagament en període voluntari el 15 de novembre de 2017. 
 
MODALITAT, LLOC I HORES D’INGRÉS 
 
D’acord amb la Guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’Ajuntament. 
  
L’advertència de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits per la 
via de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
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SEGON.- Publicar l’EDICTE de modificació del calendari fiscal al Butlletí Oficial de la 
Província i exposar-lo al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
L’alcaldessa explica, que degut a una incidència, la Diputació no ha enviat les cartes 
de pagament del segon termini de l’IBI per als rebuts no domiciliats  i que, per a evitar 
un recàrrec als contribuents l’Ajuntament ha decidit allargar el termini de pagament fins 
el dia 15 de novembre. 
 
El Sr. Mudarra explica que es va detectar el problema a data 15 de setembre arran 
d’una trucada de l’Organisme de Gestió Tributària i que després de vàries gestions es 
va decidir ampliar aquest termini per a evitar el recàrrec. Afegeix que s’informarà a 
través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament i que se li notificarà a l’Organisme 
que torni a enviar la carta a aquelles persones que encara no han  fet el pagament del 
segon termini. 
 
L’alcaldessa indica que, per part d’Intervenció, s’ha demanat un informe a la Diputació 
per saber quins han estat els motius de no haver enviat les cartes i que quan el tinguin 
el passaran als regidors. 
 
L’Interventor acctal. diu que és cert que han demanat aquest informe però que ho 
han fet de manera informal, per correu electrònic, pels pocs dies que han tingut i que si 
s’aprova aquesta proposta quan la notifiquin a l’Organisme demanaran un informe així 
com que tornin a enviar les cartes amb el nou període a aquells contribuents que no 
hagin pagat encara. 
 
El Sr. Tribó pregunta a la secretària si el cos legislatiu, paràgraf tercer de l’article 102 i 
article 161 de la Llei General Tributària i article 24 del Reglament, permet que aquesta 
Administració pugui aprovar aquesta modificació del calendari tractant-se, a més, del 
segon pagament. 
 
La Secretària explica que no hi ha un conflicte de jerarquia normativa perquè no es 
modifiquen ni una Llei ni un Reglament, que la fixació del calendari fiscal correspon als 
Ajuntaments i que s’està modificant en aquest cas en benefici del contribuent. 
 
El Sr. Tribó diu que la Llei no és dispositiva, és imperativa i que  l’article 102 paràgraf 
tercer estableix que no cal la notificació individualitzada i que, per tant, aquesta 
modificació de calendari no seria ajustada a Llei. 
 
L’Interventor acctal. reconeix que l’enviament del document de pagament no és 
obligatori però que la carta de serveis de la Diputació de Barcelona ho té com un 
requisit i que si des del 2008 s’està enviant la carta de pagament la gent l’espera. 
Reitera que no és obligatori enviar la carta però que la Llei tampoc diu que no es pugui 
fer. 
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El Sr. Tribó diu que l’ús i costum està molt per sota del que és la Llei i que caldria un 
informe de Secretaria. 
 
La Sra. Martínez pregunta si el fet d’haver votat la urgència de la sessió ja inclou la 
urgència dels punts de l’ordre del dia perquè en el punt del compte general no s’ha 
votat la urgència. 
 
La secretària, a petició de l’alcaldessa, explica que d’una banda ratifiquem la urgència 
de la sessió perquè no s’ha convocat amb l’antelació mínima de dos dies hàbils que  
marca la Llei. Respecte el punt del compte general indica que la Comissió Especial de 
Comptes actua de Comissió Informativa i que, per tant, el punt estava prèviament 
dictaminat. Quant al punt del calendari fiscal comenta que si hagués anat a un Ple 
ordinari, prèviament hagués calgut el dictamen de la Comissió Informativa però com 
que no ha estat així, precisament per la urgència, la Llei preveu que l’alcaldessa el pot 
incloure a l’ordre del dia sense aquest dictamen però que el Ple ha de ratificar la seva 
inclusió. 
 
El Sr. Grau pregunta quins motius ha donat la Diputació i demana se’ls facin arribar 
les explicacions que han donat via mail mentre no arriba l’informe. 
 
Es sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt a l’ordre del dia i s’aprova 
per 14 vots a favor (4 d’UC-11 RCAT, 2 ERC-AM, 1 d’ICV-E, 2 de CIU, 1 del Sr. Écija, 
1 del PSC,1 del PP, 1 de Guanyem Cubelles i 1 de Cubellencs-FIC), cap vot en contra 
i 2 abstencions de Cubelles Sí Es Pot. 
 
La Sra. Martínez explica que hi han persones que, en previsió, al veure que no rebien 
la carta de pagament l’han demanat a l’ORGT, que els hi ha lliurat però amb data 3 
motiu pel qual pregunta si s’han d’acollir a la data 3 o han d’esperar aquesta nova 
data. 
 
L’Interventor acctal. respon que al principi es va demanar a la Diputació que 
emetessin aquestes cartes amb urgència abans que s’acabés el termini i que va 
respondre que no ho farien però que ara, al haver ampliat el termini, demanaran que 
s’enviïn i es farà a tots aquells que no hagin pagat. Afegeix que entén que el que 
haurien de fer aquestes persones si no han pagat el dia 3 és esperar a rebre la carta 
amb la data del 15 de novembre, però que, en tot cas, és una qüestió que ha de 
resoldre la Diputació. 
 
El Sr. Tribó diu que arrel de l´informe que ha demanat l’Ajuntament s’haurien de 
depurar responsabilitats de qui i de per què es van deixar d’enviar les cartes per al 
pagament fraccionat del segon rebut de l’IBI i que això no quedés impune. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’aprova per la unanimitat de membres de la 
Corporació. 
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No havent-hi més assumptes per fer constar, l’ Alcaldessa presidenta aixeca la sessió, 
quan són les 14:34 hores. 
 
  


