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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 2/12 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2012. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 27 de gener de 2012, essent les 20 hores i 5 minuts, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Xavier González Alemany, i 
assistits per mi, el sotasignant Secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els 
senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio 
Obiols, José Lombardía Pérez, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Beatriz Gallego Rico 
i Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado. Excusa la seva assistència el senyor Josep Maria Llop i 
Rigol. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació d’actes anteriors: 
 -Ple número 12, d’11 de novembre de 2011 
 -Ple número 1, de 13 de gener de 2012 
 
2. Pressupost municipal per a l’exercici 2012. Aprovació provisional. 
 
3. Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. Aprovació. 
 
4. Sistema d’aportacions econòmiques a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aprovació. 
 
 
1. Aprovació d’actes anteriors. 
 
Ple número 12, d’11 de novembre de 2011: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres 
consistorials presents. 
 
Ple número 1, de 13 de gener de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres 
consistorials presents. 
 
 
2. Pressupost municipal per a l’exercici 2012. Aprovació provisional. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2012 
 
Vist el  projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2012. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2012 en 
els termes que figuren en el document annex a aquest acte.  
 
Segon.-  Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. Durant aquest termini 
es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el mateix sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
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L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 24 de gener de 2012” 
 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith 
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez. 
Han votat en contra els 4 regidors senyors Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Maria 
Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: destaca que són 
uns pressupostos austers, amb una previsió pessimista pel que fa als ingressos, i té tres 
premises: no hi ha voluntat d’incrementar la pressió fiscal, es conserven el 100% dels llocs de 
treball i es mantenen les subvencions a les entitats. Diu que es redueix la despesa corrent i que 
el capítol d’inversions es redueix. Pel que fa a les inversions, s’executaran les pendents del 
2011. Actualment, s’està a l’espera del proper programa PUOSC. També remarca, pel que fa 
als ingressos, que les previsions no són definitives i que caldrà estar al cas de les aportacions 
definitives, sobre tot de la Generalitat de Catalunya i  de l’Estat. Explica que un dels principals 
problemes és la tresoreria, causat per la manca de pagaments dels nostres deutors, 
especialment la Generalitat de Catalunya i els seus ens. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que el retard 
en l’aprovació del pressupost no està justificat. Després pregunta sobre què farà l’ajuntament 
quan no tingui l’ingrés de ciments molins. Destaca que l’IBI pujarà i que el capítol de personal 
no es toca i és elevat. La conclusió, diu, és que no és un pressupost viable i que a la llarga hi 
haurà problemes. L’esforç d’ajustament podria haver estat més important. 
  
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre:  acaba dient que 
s’està treballant en vàries línies amb l’objectiu de millorar la situació de l’Ajuntament: reducció 
de despeses allà on sigui possible i recerca de noves fonts de finançament. 
 
 
3. Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. Aprovació. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ 
 
MOTIVACIÓ 
 
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa que les 
administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de 
treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, al menys, la denominació 
dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales als que estiguin adscrits, 
els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. 
 
La Disposició transitòria 2ª del Real Decret 861/1986, de 25 d’abril, preveu com a instrument 
transitori, mentre no es disposi de Relació de llocs de treball, el Catàleg que presenta el 
contingut del document unit com a annex. 
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Segons l’article 127 del Real Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Catàleg, per a la seva 
vigència, ha de ser publicat al Butlletí de la província i comunicat en el termini de 30 dies a 
l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
L’alcalde proposa al ple que adopti l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, segons 
document annexat a aquesta proposta.  
 
Segon. Publicar el Catàleg al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tercer. Disposar que aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 27 de gener de 2012” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith 
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez. 
 
S’han abstingut els 4 regidors senyors Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria 
Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado 
 
 
4. Sistema d’aportacions econòmiques a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aprovació. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIO  DEL SISTEMA D’APORTACIONS ECONÒMIQUES 
A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA.  
 
PROCEDIMENT  
Denominació: Aprovació del sistema d’aportacions econòmiques a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
 
MOTIVACIÓ 
 
En data 21 de juliol de 2011 es va constituir l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a 
administració pública local. D’acord amb la Llei 31/2010, de 3 d’agost el municipi de la Palma 
de Cervelló està integrat dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
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ACORD 
  
Primer.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que transfereixi el 9% de l’import que pertoca 
a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en concepte de participació en els tributs de l’Estat, al 
compte corrent número 2081 0052 30 3110000042 que aquest Ajuntament té obert al seu nom 
en la Caixa d’Estalvis del Penedès. Aquesta domiciliació tindrà una durada indefinida i estarà 
vinculada a la permanència de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Segon.- Ordenar a la Caixa d’Estalvis del Penedès que transfereixi l’esmentat 9% de la 
participació en els tributs de l’Estat, rebut de la Generalitat de Catalunya, al compte corrent 
número 1004 8051 67 0200082891 del Banco de Crédito Local del qual és titular  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Subdirecció General de Tresoreria del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, a la Caixa d’Estalvis del Penedès i a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló,  24 de gener de 2012” 
 
 
Els precedents accords han quedat aprovats per unanimitat dels membres consistorials 
presents. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 47 minuts, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari interventor 
 
 
 
 
 


