ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1/12 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2012.
A la Palma de Cervelló, el dia 13 de gener de 2012, essent les 20 hores i 9 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, Josep Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal
Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado.
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 10, de 9 de setembre de 2011.
-Ple número 11, de 24 d’octubre de 2011.
-Ple número 12, d’11 de novembre de 2011.
2. Reclamació formulada a l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2012. Inadmissió.
3. Proposta d’acord de ratificació del Decret 23/2012, de data 9 de gener, nomenant els
membres de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal.
4. Aprovació de la segona versió del text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística del
municipi de la Palma de Cervelló per incorporació de les determinacions disposades
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 14 de juliol de 2011.
5. Modificació de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la prestació
de serveis esportius.
6. Precs i preguntes.

1. Aprovació d’actes anteriors.
- Ple número 10, de 9 de setembre de 2011: l’acta ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres consistorials presents.
- Ple número 11, de 24 d’octubre de 2011: l’acta ha quedat aprovada per unanimitat dels
membres consistorials presents.
- Ple número 12, d’11 de novembre de 2011: per unanimitat dels membres consistorials
presents s’acorda deixar sobre la taula l’aprovació de la present acta.
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2. Reclamació formulada a l’acord d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2012. Inadmissió.
“PROPOSTA D’ACORD D’INADMISSIÓ DE LA RECLAMACIÓ FORMULADA A
L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2012
PROCEDIMENT
Modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
ANTECEDENTS
El dia 11 de novembre de 2011 el ple municipal va aprovar provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals que es preveu que vigeixin a partir del dia 1 de gener de 2012.
El dia 22 de desembre de 2011, el regidor del grup municipal de Convergència i Unió, Albert
Guilera i Planas, en nom del seu grup ha presentat per correu certificat administratiu l’escrit
d’al·legacions que figura a l’entrada 3024 del registre general municipal. Ha tingut entrada el dia
30 següent al registre esmentat.
Les al·legacions s’adrecen exclusivament a la modificació del tipus imposable establert a
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, extrem aquest que no
constitueix l’objecte de la modificació.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals vigent estableix que els
interessats poden presentar reclamacions a les modificacions de les ordenances fiscals
aprovades provisionalment, en allò que fa referència a la modificació en qüestió, que es
correspon amb l’expedient que en unitat d’acte se sotmet a informació pública. No comprèn,
per tant, aquells aspectes que es troben recollits en preceptes de les ordenances fiscals que no
són objecte de modificació i que es troben aprovats per resolucions administratives fermes i
consentides. Per aquest últim caràcter, els preceptes no modificats, d’acord amb l’article 28 de
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa no serien susceptibles de recurs
contenciós administratiu i, en conseqüència, no poden ser tampoc objecte de reclamació en un
procediment de modificació d’ordenances fiscals.
L’article 89.4 de la Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú estableix que s’inadmetran aquelles sol·licituds que no tenen acollida en
l’ordenament jurídic. Aquest és el cas manifestament de la que ha formulat el regidor, atès
empra un mecanisme, l’al·legació dins del tràmit d’informació pública, per pretendre un efecte al
qual no es pot adreçar, la modificació d’un precepte que forma part de l’expedient de
modificació.
La inadmissió també es deguda atesa la manca de representació del regidor per actuar en nom
del seu grup, tota vegada que manifestament no és portaveu, sinó que aquest és el regidor
Josep Maria Llop i Rigol, per així constar a l’escrit de constitució del grup municipal presentat
pels seus membres el dia 17 de juny de 2011 i que consta a l’entrada 1313 del registre general
municipal.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L’alcalde proposa al ple que adopti l’acord següent:
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1. Inadmetre les reclamacions formulades pel regidor Albert Guilera i Planas el dia 22 de
desembre de 2011 per correu certificat administratiu i que han produït l’entrada 3024 al registre
general municipal el dia 30 de desembre de 2011, pels motius expressats a l’expositiu.
2.Informar als interessat que l’acte és una resolució dins d’un procediment d’aprovació d’una
disposició administrativa general, posa fi a la via administrativa, i només 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, si bé els legitimats
activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 2 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 5 regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, 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:
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que que es
denegui o s’inadmeti ara, amb el decret del govern central en què s’incrementa l’IBI, no té
rellevància. Però hi ha un tema de fons que és que no s’ha tramitat bé l’expedient de la
modificació de les ordenances.
Xavier González Alemany, alcalde: respon que s’inadmet perquè l’objecte de reclamació no
es modifica en les ordenances de 2012.

3. Proposta d’acord de ratificació del Decret 23/2012, de data 9 de gener, nomenant els
membres de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal.
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 23/2012 DE DATA 9 DE
GENER NOMENANT ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL.
PROCEDIMENT
Codi: 01.134.04.02
Denominació: Comissió de delimitació dels termes municipals de Cervelló i la Palma de
Cervelló
MOTIVACIÓ
Atès que ha estat necessari ratificar, abans del ple, mitjançant resolució de l’alcalde, el
nomenament de membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de la Palma de
Cervelló aprovat per acord de Ple de data 14 de setembre de 2007.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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DISPOSICIÓ
Primer: Ratificar el decret de l’alcalde núm. 23/2012 de data 9 de gener, el text del qual es
transcriu tot seguit:

DECRET DE L’ALCALDIA 23/2012

“PROCEDIMENT
Codi: 01.134.04.02
Denominació: Comissió de delimitació del terme municipal.
MOTIVACIÓ
Vist l’escrit formulat per la Direcció General d’Administració Local, de data 21 de juny de 2011,
amb entrada en aquest Ajuntament el dia 29 de juny de 2011 (número d’assentament en el
registre d’entrada 1373), pel qual es sol.licita que, una vegada constituïts els nous consistoris
resultants de les darreres eleccions es fa necessari ratificar, o nomenar de nou, la Comissió de
delimitació del terme municipal.
Atès que de conformitat a l’art. 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, en relació al procediment
regulador de l’expedient de delimitació , s’estableix que el Ple municipal ha de nomenar una
Comissió constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de la Corporació i un tècnic.
De conformitat a l’art. 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per l’aprovació de la delimitació del terme municipal, entenent-se afectat per aquest
quòrum tots els acords que en facin referència.
Atès que el Ple reunit en sessió ordinària de data 9 de setembre de 2011 va acordar deixar
sobre la mesa la proposta de ratificació del nomenament dels membres de la comissió de
delimitació del terme municipal.
Vist que en data 1 de desembre de 2011, l’alcalde mitjançant escrit registrat de sortida en data
5 de desembre amb el número 1576, demanava als portaveus dels dos grups municipals que
en un termini màxim de 10 dies proposessin la persona que havia de formar part de la comissió
de delimitació del terme municipal.
Atès que en haver transcorregut els 10 dies sense rebre cap proposta al respecte, s’entén
acceptada la proposta de ratificació del mateix representant de cada grup municipal.
Vist l’escrit formulat per la Direcció General d’Administració Local, de data 18 de novembre de
2011, amb entrada en aquest Ajuntament el dia 29 de novembre de 2011 (número
d’assentament en el registre d’entrada 2748), pel qual es convoca reunió de la comissió de
delimitació pel dia 12 de gener de 2012.
En virtud de tot això, l’alcalde resol:
DISPOSICIÓ
Primer: Ratificar el nomenament de membres de la Comissió de Delimitació del terme
municipal de la Palma de Cervelló, aprovat per acord de Ple de data 14 de setembre de 2007,
en concret les persones següents:
-

Xavier González Alemany, alcalde.
Joan Gràcia Minguell, regidor.
Maria Beatriz Gallego Rico, regidora.

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

4

-

-

Secretari Interventor Municipal, secretari.
Arquitecte assessor Municipal, tècnic.

Segon: Ratificar aquesta resolució en el proper ple ordinari del dia 13 de gener de 2012.
Tercer: Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Quart: Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local.
La Palma de Cervelló, 9 de gener de 2012.
Ho disposo,
L’alcalde,

En dono fe,
El secretari interventor,”

Segon: Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 9 de gener de 2012”

Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels membres consistorials presents.

4. Aprovació de la segona versió del text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística del
municipi de la Palma de Cervelló per incorporació de les determinacions disposades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 14 de juliol de 2011.
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SEGONA VERSIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL MUNICIPI DE LA PALMA DE CERVELLÓ, PER
INCORPORACIÓ DE LES DETERMINACIONS DISPOSADES PER LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D’URBANISME DE BARCELONA EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011
PROCEDIMENT
Codi: 2-201-10-1
Denominació: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
El 18 d’abril de 2010 el Ple de l’ajuntament de la Palma de Cervelló va aprovar per majoria
absoluta la primera versió del text refós del Pla d’ordenació urbanística del municipal, enviantse a la Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona perquè se’n pronunciés.
Amb data 19 de juliol de 2011, registre d’entrada 1528, va tenir entrada la resolució de la
Comissió territorial d’urbanisme del 14 de juliol de 2011, que suspenia l’aprovació definitiva del
Pla d’ordenació Urbanística Municipal fins l’incorporació de les prescripcions incloses en la
mateixa resolució.
Atès que la Comissió d’ordenació territorial ha informat favorablement la proposta que en
aquest acte es sotmet a consideració del Ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent
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ACORD
Primer.- Aprovar per incorporació de les determinacions disposades per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona el dia 14 de juliol de 2011, el text refós del Pla d’ordenació
urbanística del municipi de la Palma de Cervelló.
Segon.- Elevar el procediment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè es
pronunciï sobre la seva aprovació definitiva.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 10 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 5 regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, 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:
Xavier González Alemany, alcalde: diu que l’objectiu és realitzar la correcció d’uns temes
tècnics no rellevants en el POUM, així com aportar altres informes, i que sigui aprovat per la
Comissió el més aviat possible. Fa referència al suport del director general per aprovar i enviarlos aquest text refòs, tot i la mancança de l’informe del Ministerio de Fomento.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que ells
votaran en contra per coherència amb la seva postura en relació a la variant i a allò que
implica.

5. Modificació de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la prestació de
serveis esportius.
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
MOTIVACIÓ
Vist que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
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desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb
els ciutadans.
Vistos L’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.-. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 10 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 5 regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, 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:
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José Lombardía Pérez, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: diu que es tracta
d’un increment petit que deriva d’un servei força deficitari. En l’actual situació de crisi cal fer
l’esforç.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que
l’increment, percentualment, és molt elevat.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: li reclama que,
parlant de percentatges, no faci demagògia. L’equip de govern no té res a amagar.

6. Precs i preguntes.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta per
les obres de l’avinguda Catalunya, en quina situació estan.
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: respon que la
intervenció global, dins la qual està el contracte adjudicat, s’està incrementant ja que s’estan
detectant més necessitats i més complexes que les que es tenien quan es va adjudicar aquest
contracte. En un principi, abans d’adjudicar-lo, no hi havia més obres a realitzar però, hores
d’ara, cal fer altres obres que afecten el projecte global.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta com
estan les sentències del traspàs.
Xavier González Alemany, alcalde: respon que acaben d’arribar ara unes sentències i que,
tan aviat com sigui possible, tractant-se d’un tema d’estat, se’l convocarà a una reunió.

No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 11 minuts, el Sr. Alcalde aixeca
la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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