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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/11 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DIVUIT D’ABRIL DE DOS MIL ONZE. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia divuit d’abril de dos mil onze, essent les vint hores i set 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 Pilar Joaniquet Anmella, Joan Garnés Giberga, Francesc Cortés Roca, 
Roser Cabero Moré, Joan Gràcia Minguell, 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 de sessions anteriors. 
  
2. Text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística de la Palma de Cervelló. Aprovació per 
incorporació de les determinacions disposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de  
Barcelona el dia 3 de març de 2011 prèvia la ratificació per raó d’urgència de la inclusió en 
l’ordre del dia a títol de proposició. 
 
3. Recurs de reposició contra l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
presentat per Balma Habitat, SL. Inadmissió. 
 
4. Reconeixement extrajudicial de crèdit. Aprovació. 
 
5. Expedient de modificació de crèdit número 2/11. Aprovació. 
 
6. Pla director de les muntanyes del Baix Llobregat. Aprovació. 

 
 
1.- Aprovació d’actes de sessions anteriors. 
 
Es sotmet a votació les actes següents: 
 
Acta de la sessió extraordinària número 2/11 de data 4 de febrer de 2011. 
L’acta ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 
Acta de la sessió ordinària número 3/11 de data 11 de març de 2011. 
L’acta ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 
 
2.- Text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística de la Palma de Cervelló. Aprovació per 
incorporació de les determinacions disposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de  Barcelona el dia 3 de març de 2011 prèvia la ratificació per raó d’urgència de la 
inclusió en l’ordre del dia a títol de proposició. 
  
Abans de debatre el tema a tractar, es vota la urgència de la proposta, sent el resultat de la 
votació: sis vots a favor dels regidors senyors Xavier González Alemany, Maria Pilar Joaniquet 
Anmella, Joan Gràcia Miguell, Joan Garnés Giberga, Francesc Cortés Roca i Roser Cabero 
Moré, i cinc vots en contra dels regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, 
Judith Menal Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre Jurado. 
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Amb anterioritat a la votació s’ha produït la següent intervenció: 

Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que 
votaran en contra ja que no veuen la necessitat d’aprovar aquest tema tan important per 
urgència. 
 
“APROVACIÓ 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 3 DE MARÇ DE 2011, PRÈVIA LA 
RATIFICACIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ EN L’ORDRE DEL DIA A 
TÍTOL DE PROPOSICIÓ. 
 
PROCEDIMENT  
Codi: 2-201-10-1 
Denominació: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
El tractament de la proposta d’acord com a proposició, és a dir, la inclusió de l’ordre del dia 
sense el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme es basa en la impossibilitat 
que se celebri aquesta comissió i, al mateix temps, permetre la incorporació de l’assumpte a 
l’ordre del dia de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del mes de maig, i es troba 
emparat a l’article 97.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
  
Primer.- Aprovar per incorporació de les determinacions disposades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de  Barcelona el dia 3 de març de 2011, prèvia la ratificació per raó d’urgència de 
la inclusió en l’ordre del dia a títol de proposició, el text refòs 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,  14 d’abril de 2011 “ 
 
El precedent acord ha estat aprovat amb els sis vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Maria Pilar Joaniquet Anmella, Joan Gràcia Miguell, Joan Garnés Giberga, 
Francesc Cortés Roca i Roser Cabero Moré, i cinc vots en contra dels regidors senyors Josep 
Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, 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: Respecte el Pla General d’Ordenació Urbanística 
Municipal, recorda que quan ells varen arribar al govern es varen trobar amb l’herència de tota 
la feina que ja s’havia fet en relació al POUM. El text refós que es sotmet a votació reflecteix els 
objectius amb els quals la Palma Sempre es va presentar a les eleccions de 2007. Els seus 
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eixos principals són: un creixement limitat, no traspassar els límits de la riera amb edificacions i, 
el tercer, mantenir l’entorn privilegiat que té la Palma de Cervelló. En relació al Pla de Sant 
Joan, cal dir que s’ha arribat a un acord amb un dels propietaris, que cedeix 5 hectàrees de 
terreny de manera gratuïta, de l’entorn de l’ermita de Sant Joan. El text refós també inclou les 
indicacions de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
En relació a la variant, l’actual equip de govern es troba amb la reserva de sòl de l’actual pla 
vigent, que és l’opció que passa per sobre dels horts i el meandre de la riera. A partir d’aquest 
punt, i entenent que és una opció nefasta, comença la negociació amb Demarcació de 
Carreteres de la Generalitat. La proposta de l’Ajuntament era que la variant sortís de la Corba 
de la Victòria, passant per darrera de Can Via, amb un túnel per sota de Can Llopart, i anar a 
buscar la N-340 per la zona de la Masia de Can Mascaró. El resultat d’aquesta negociació és 
que la Generalitat de Catalunya accepta les dues reserves per a la variant. La primera és la 
nostra proposta i la segona és la de Demarcació de Carreteres que va allunyada dels horts i de 
la carretera. Cal remarcar que la variant la defineix Demarcació de Carreteres i poden fer-ne 
aquella que ells creguin oportuna. Des de la Palma es lluitarà per la proposta del municipi. La 
pitjor alternativa de la proposta és millor que la que inclou l’actual planejament. Un cop aprovat 
el pla comença la guerra per la defensa d’allò més beneficiós pel poble. 
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: CiU sempre 
ha intentat col·laborar amb l’equip de govern, però des de l’equip de govern s’ha negat aquesta 
col·laboració. Diu que el poble està preocupat perquè hi ha la possibilitat que la Generalitat 
imposi una variant que no es vol. A hores d’ara hi ha dues propostes, la de l’actual equip de 
govern, que val 18 milions d’euros, i la que no es vol, que val entre 3 i 4 milions d’euros. Es 
pregunta perquè s’accepta una variant que no vol ningú; i perquè no s’ha acceptat la 
col·laboració del grup de CiU. 
 
Xavier González Alemany, alcalde:  Respon que els tossuts eren ells, ja que només 
acceptaven la variant que anava a parar a la rotonda de Can Romagosa. Les circumstàncies 
han fet necessari establir dues reserves, atès que és la Generalitat qui ha de determinar el 
traçat final.  
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  Torna a 
preguntar a l’alcalde perquè s’entossudeixen en aprovar per urgència el text refós i en què es 
basen per pensar que la Generalitat es decantarà per l’opció cara. Diu que la urgència és per 
un conveni signat amb la família Puig Ciutat. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: Diu que s’està desviant el tema de discusió. Les dues 
propostes que hi ha al POUM tenen un cost molt similar i, per tant, no serà un element decisiu. 
Remarca que seguiran lluitant per la seva opció. En relació al conveni, diu que el conveni que 
realment fa patir a CiU és el conveni que ells van signar amb els propietaris de Can Ollé. En la 
proposta que es presenta al Ple, s’obtenen els terrenys per equipaments de manera gratuïta, 
sense costos per l’Ajuntament, i és per això que no es vol el terreny de la família Puig Ciutat. 
L’expropiació hipotecària a les generacions futures.  
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que la 
variant proposada és totalment negativa i que del conveni al qual ha fet referència es deriva 
que uns terrenys que havien de ser públics passen a ser privats. Recorda que creu que el Sr. 
Joan Gràcia no hauria de poder votar. Acaba demanant que aquest punt de l’ordre del dia s’ha 
de retirar i votar després de les eleccions. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: proposa que a partir de la constitució del nou Ajuntament 
s’aprovi una modificació puntual amb una sola reserva de sòl, en la qual ells estaran a favor. El 
poble de la Palma els va fer confiança fa 4 anys per uns motius i en aquest text refós es 
compleixen les promeses de la Palma Sempre. A més, no s’hipoteca el futur i es deixen espais 
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i terrenys per decidir per a les futures generacions. Aquest és el motiu pel qual tenen pressa: 
volen complir les seves promeses.  
 
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que en el 
nou POUM hi ha una mancança d’equipaments. Si s’acaba aprovant no es podrà fer Can 
Benet, no es podrà traslladar el camp de futbol, ni es podrà disposar de la zona verda de 2 
hectàrees. Una de les dues variants, la que menys agrada, invalida moltes de les apostes del 
pla.  
 
Xavier González Alemany, alcalde: l’actual proposta manté el camp de futbol com a futur 
solar on es farà l’ajuntament, es soluciona el tema dels aparcaments, la construcció d’una 
escola bressol. També es té el sector de Can Pongem. Els càlculs que es fan demostren que hi 
ha sòl suficient pels equipaments que es tenen previstos.  
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: vol acabar 
dient que la proposta de variant no és la bona, doncs trinxa Cal Sereno i dificulta la mobilitat a 
la Palma de Cervelló. Torna a recordar que l’oficina antifrau de la Generalitat de Catalunya està 
investigant el tema del conveni amb la família Puig Ciutat i la qüestió del deure d’abstenció del 
regidor Jona Gràcia. Són situacions gens correctes. Ell no es penedeix de cap conveni signat 
durant la seva etapa en el govern, però que ara no toca explicar. La variant plantejada és un 
desastre per a la Palma de Cervelló. 
 
L’alcalde acaba dient que convida als regidors de l’oposició a anar junts a la Generalitat a 
defensar la seva proposta, que és la que tothom veu correcta. 
 
 
3.- Recurs de reposició contra l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal presentat per Balma Habitat, SL. Inadmissió. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’INADMISSIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
PRESENTAT PER BALMA HABITAT, S.L. 
 
 
MOTIVACIÓ 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2010, va aprovar inicialment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal de la Palma de Cervelló. Aquest acord va ser sotmès a un 
termini d’informació pública, entre els dies 26 de gener i 14 d’abril de 2010.  
 
Fora de termini, la mercantil BALMA HABITAT, S.L. va presentar una al.legació assentada 
d’entrada al registre general amb el número 1957 de data 2 de juny de 2010.  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 12 de novembre de 2010, aprova provisionalment el Pla 
d’ordenació urbanística municipal. 
 
En data 3 de desembre de 2010 se li notifica a BALMA HABITAT, S.L. l’acord de Ple de 12 de 
novembre de 2010, d’aprovació provisional del Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
En data 30 de desembre de 2010, consta assentat d’entrada al registre general amb el número 
4232,  un escrit de BALMA HABITAT, S.L. sol.licitant una nova aprovació provisional del Pla 
d’ordenació urbanística municipal.   
 
DISPOSICIÓ 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- CONSIDERAR l’escrit presentat per Balma Habitat, S.L., i que figura a l’entrada 4232 
del registre general municipal, com recurs de reposició contra l’aprovació provisional del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, en base a l’informe jurídic de data 31 de gener de 2011, que 
s’adjunta com a motivació d’aquest acte. 
 
Segon.- INADMETRE el recurs de reposició presentat per Balma Habitat, S.L., referenciat al 
punt anterior, per no procedir els recursos administratius contra una disposició administrativa 
com és el Pla d’ordenació urbanística municipal, en base a l’informe jurídic de data 31 de gener 
de 2011, que s’adjunta com a motivació d’aquest acte. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 8 d’abril de 2011” 
El precedent acord ha estat aprovat amb els sis vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Maria Pilar Joaniquet Anmella, Joan Gràcia Miguell, Joan Garnés Giberga, 
Francesc Cortés Roca i Roser Cabero Moré, i l’abstenciò dels cinc regidors senyors Josep 
Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Maria del 
Carmen Sáenz-Torre Jurado. 
 
 
4. Reconeixement extrajudicial de crèdit. Aprovació. 
 
“PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 

  
Atès que existeixen factures de l'exercici 2010 per les quals no ha existit consignació 
pressupostària suficient per fer front al seu reconeixement i pagament. 
 
Vist que d'acord amb l'art.176 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),amb càrrec als crèdits de 
l'estat de despeses de cada pressupost només podran contreure's obligacions derivades 
d'adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que es realitzin en 
l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 
Proposo al ple:  

PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits en relació a les factures que es 
relacionen i  declarar que el finançament d'aquest reconeixement serà amb càrrec als crèdits 
inicials del  pressupost de l'exercici 2011 i, un cop aprovada la liquidació del pressupost de l'any 
2010, en cas que existeixi romanent de tresoreria per a despeses generals, es destinarà amb 
caràcter prioritari a suplementar les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2011 afectades 
per aquest acord. 

OPA Data Aplicació Import Nom tercer 
220100008822 31/12/2010 2010       922 22110 103,84 LOPEZ MARTINEZ ANNA M.  TINTORERIA 
220100008823 31/12/2010 2010       922 22000 329,55 VIUDEZ ORTUÑO TERESA - LA XAROPA- 
220100008824 31/12/2010 2010       922 22601 534,60 LES PALMARINES 
220100008828 31/12/2010 2010       130 22105 143,65 CORAL FERRANDO PUNTAS (L'ALIANÇA) 
220100008829 31/12/2010 2010       922 22601 60,00 FLORS I MOBLES CORBERA SL 
220100008830 31/12/2010 2010       151 22709 269,39 JARDINERIA BUSQUET SL 
220100008831 31/12/2010 2010       922 22000 401,87 ANTALIS OFFICE SUPPLIES, SL 
220100008838 31/12/2010 2010       151 21000 1.571,42 PARMAFIL CONSTRUCCIONS I REFORMES, SL 
220100008839 31/12/2010 2010       151 22109 25,31 MATERIALS CAMP VELL, SL 
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220100008845 31/12/2010 2010       151 21000 377,60 CONST. METAL.LIQUES LA PALMA, SL 
220100008846 31/12/2010 2010       922 22601 8,19 MERCE TINTORE CASAS 
220100008847 31/12/2010 2010       162 22701 306,80 EL CALIU, ENSINISTRAMENT I SERVEIS SLL 
220100008848 31/12/2010 2010       320 21200 2.166,48 QUILES INSTAL.LACIONS SL 
220100008849 31/12/2010 2010       130 21400 76,91 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008850 31/12/2010 2010       130 21400 21,03 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008855 31/12/2010 2010       922 22000 74,75 VIUDEZ ORTUÑO TERESA - LA XAROPA- 
220100008856 31/12/2010 2010       130 21300 25,71 SERVEIS D'ASSESSORIA INFORMATICA SL 
220100008857 31/12/2010 2010       130 21300 34,30 SERVEIS D'ASSESSORIA INFORMATICA SL 
220100008861 31/12/2010 2010       151 22109 652,07 ABC MOLINS DE REI, S.L. 
220100008862 31/12/2010 2010       342 22103 2.070,90 CORBERA Y LA PALMA SA 
220100008866 31/12/2010 2010       151 22109 247,20 MESKPINTURES QUATRE, S.L. 
220100008867 31/12/2010 2010       320 22103 2.789,60 CORBERA Y LA PALMA SA 
220100008870 31/12/2010 2010       151 22109 178,75 J. ANTONIO ARAN HEREDIA 
220100008874 31/12/2010 2010       331 22609 1.534,00 MUSICS DE GIRONA SCCL 
220100008877 31/12/2010 2010       342 21300 193,52 QUILES INSTAL.LACIONS SL 
220100008879 31/12/2010 2010       130 21400 91,10 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008880 31/12/2010 2010       130 21400 14,75 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008884 31/12/2010 2010       331 22609 76,70 MES GRAN. SERVEIS GRAFICS DIGITALS SL 
220100008885 31/12/2010 2010       331 22609 401,20 MES GRAN. SERVEIS GRAFICS DIGITALS SL 
220100008886 31/12/2010 2010       922 22300 236,00 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL 
220100008887 31/12/2010 2010       151 22109 43,07 FUSTERIA JORDI MORENO, SL 
220100008889 31/12/2010 2010       922 22300 541,92 JOAN MANEL ESPINOSA 
220100008892 31/12/2010 2010       151 22706 6.159,60 M-305-I,S, S.L. 
220100008893 31/12/2010 2010       151 22706 684,40 M-305-I,S, S.L. 
220100008894 31/12/2010 2010       130 21400 63,37 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008895 31/12/2010 2010       130 21400 166,38 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008898 31/12/2010 2010       151 22109 77,79 J. ANTONIO ARAN HEREDIA 
220100008899 31/12/2010 2010       151 21400 267,22 TALLERES MOTORDIESEL SL 
220100008901 31/12/2010 2010       922 22600 1.696,41 CIA GRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA 
220100008902 31/12/2010 2010       151 22109 164,46 MATERIALS CAMP VELL, SL 
220100008904 31/12/2010 2010       151 22109 48,19 MESKPINTURES QUATRE, S.L. 
220100008905 31/12/2010 2010       151 21000 280,84 PARMAFIL CONST I REFORMES, SL 
220100008906 31/12/2010 2010       130 22000 215,00 COPY-DECU SL 
220100008907 31/12/2010 2010       922 22601 79,50 TRINI MARTIN 
220100008908 31/12/2010 2010       342 21300 1.150,87 ASSOCIACIO ESPORTIVA DIAF 
220100008923 31/12/2010 2010       151 22109 649,93 MATERIALS CAMP VELL, SL 
220100008926 31/12/2010 2010       922 22601 1.046,52 LES PALMARINES 
220100008930 31/12/2010 2010       151 21000 241,90 QUILES INSTAL.LACIONS SL 
220100008932 31/12/2010 2010       922 22400 526,35 CIA GRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA 
220100008938 31/12/2010 2010       162 22700 306,80 EL CALIU, ENSINISTRAMENT I SERVEIS SL 
220100008941 31/12/2010 2010       922 22300 583,10 JOAN MANEL ESPINOSA 
220100008942 31/12/2010 2010       151 22109 181,09 ABC MOLINS DE REI, S.L. 
220100008944 31/12/2010 2010       320 21200 311,52 QUILES INSTAL.LACIONS SL 
220100008945 31/12/2010 2010       331 22609 1.085,60 DBA MANAGEMENT CULTURAL, S.L. 
220100008949 31/12/2010 2010       922 22300 585,00 GONZALEZ GARCIA, MIGUEL 
220100008957 31/12/2010 2010       151 22109 244,55 J. ANTONIO ARAN HEREDIA 
220100008965 31/12/2010 2010       130 21400 264,32 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008966 31/12/2010 2010       151 21400 640,75 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA 
220100008967 31/12/2010 2010       922 22110 129,80 LOPEZ MARTINEZ ANNA M.  TINTORERIA 
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220100008975 31/12/2010 2010       151 21000 4.092,24 QUILES INSTAL.LACIONS SL 
220100008984 31/12/2010 2010       151 63200 1.491,60 PARMAFIL CONSTRUCCIONS I REFORMES, SL 
220100008988 31/12/2010 2010       922 22110 103,84 LOPEZ MARTINEZ ANNA M.  TINTORERIA 

               TOTAL 39.141,12  
 
SEGON. Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es 
poden interposar els recursos següents: 
 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de Barcelona, 

en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat 

amb la normativa vigent. 

Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del dia 
següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de l' última publicació apareguda al diari o 
butlletí oficial. 

Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 14 d’abril de 2011” 
 
El precedent acord ha estat aprovat per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que votaran a 
favor perquè s’han prestat uns serveis que han de pagar-se, i pregunta perquè no s’han fet les 
modificacions oportunes del pressupost. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: diu que és el mecanisme que cal seguir quan s’han 
esgotat les partides. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: manifesta que, un 
cop esgotats els grups de vinculació i un cop passat l’any ja no es pot modificar el pressupost. 
 
 
5. Expedient de modificació de crèdit número 2/11. Aprovació. 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 02/2011 

Per fer front a unes modificacions dels projectes d’inversió s’ha de tramitar l’expedient de 
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant majors ingressos 
recaptats, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
suplement de crèdit. 
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/11, que inclou les següents 
modificacions: 

A) Modificació pressupost de 2011    

1.Modificacions del pressupost de despeses:     

1.1 Suplements de crèdit    

     
Aplicació Descripció Consignació inicial Proposta 

d'increment 
Consinació 
definitiva 

454.622.00 Edificis i altres construccions 44.321,37 18.310,35 62.631,72

          

Subtotal 1.1   18.310,35   

1.2 Baixes de crèdit d'aplicacions pressupostàries    

     
Aplicació Descripció Consignació inicial Proposta de 

reducció 
Consinació 
definitiva 

155.624.00 Material de trasport 61.034,48 61.034,48 0,00

     
Subtotal 1.2   61.034,48   

     

Total modificació pressuopst de despeses   -42.724,13   
     

1. Modificacions del pressupost d'ingressos    

1.2 Disminució d'ingressos    
Concepte Descripció Consignació inicial Proposta de 

disminució 
Consgignació 

definitiva 

87010 Per a despeses amb finançament afectat 124.932,45 42.724,13 82.208,32

     
Subtotal 1.2   42.724,13   

     

Total modificació pressupost d'ingressos   -42.724,13   
     

B) Modificacions de projecets de 2011    
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1)  Codi  2009-2-MEDI-1     

 Titol Parc Fluvial Segona Fase     

   Consignació inicial 
Proposta 
modificació 

Consignació 
definitiva 

 Despeses previstes 102.970,00 18.310,35 121.280,35
         

 Subvenció de la Generalitat de Catalunya 52.970,00 0,00 52.970,00

 Prèstec caixa penedès 50.000,00 0,00 50.000,00

 Prèstec programa de Crèdit 0,00 18.310,35 18.310,35

 Total ingressos afectats previstos     121.280,35
     

     

2)  Codi  2010-2-POLIC-2     

 Titol Vehicle polivalent     

   Consignació inicial 
Proposta 
modificació 

Consignació 
definitiva 

 Despeses previstes 61.034,48 -61.034,48 0,00
         

         

 Subvenció vehicle 42.724,13 -42.724,13 0,00

 Prèstec programa de Crèdit 18.310,35 -18.310,35 0,00

 Total Ingressos previstos 61.034,48 -61.034,48 0,00

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits 
de les partides que s’han indicat 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló,  14 d’abril de 2011” 
 
El precedent acord ha estat aprovat amb els sis vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Maria Pilar Joaniquet Anmella, Joan Gràcia Miguell, Joan Garnés Giberga, 
Francesc Cortés Roca i Roser Cabero Moré, i l’abstenciò dels cinc regidors senyors Josep 
Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Maria del 
Carmen Sáenz-Torre Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: demana que 
s’expliqui la modificació. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: diu que la situació econòmica no permet sol.licitar més 
crèdits i s’ha decidit prioritzar els projectes. 
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6. Pla director de les muntanyes del Baix Llobregat. Aprovació. 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR DE LES MUNTANYES DEL 
BAIX PER PART DELS AJUNTAMENTS 
 
Atès que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló va aprovar inicialment el Pla Director de les 
Muntanyes del Baix per acord del seu Plenari del dia 14 de maig de 2010, i que aquest Pla es 
va sotmetre a exposició pública pel període de dos mesos, finalitzant el termini el dia 27 de 
juliol de 2010. 
 
Vist que en aquest Ajuntament en el període d’exposició pública es van rebre al·legacions 
presentades per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre en relació al Pla director de les 
Muntanyes del Baix. 
 
Atès que el procés d’aprovació inicial i exposició pública ha estat seguit també per altres 
ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Llobregat signants del Conveni Marc per a la 
col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les 
Muntanyes del Baix, i que el text definitiu del Pla director ha de ser únic i igual per a tots ells, i 
per tant, s’han recollit i avaluat conjuntament totes les observacions, propostes i al·legacions 
rebudes.  
 
Vist que aquesta avaluació es recull en l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions 
presentades en el procés d’exposició pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, el qual 
ha estat elaborat en el marc de la comissió tècnica de seguiment de l’esmentat Conveni Marc, 
en el qual s’exposen les al·legacions i propostes que s’accepten totalment, parcialment o es 
desestimen  
 
Vist que el Pla director, segons el que es recull a l’expedient i s’expressa en el seu contingut, 
és un pla estratègic, no urbanístic, que formula un seguit de propostes d’accions possibles per 
a ser desenvolupades a partir d’iniciatives municipals, i en alguns casos amb la participació 
voluntària dels agents econòmics i socials d’aquest territori, i que aquest pla  ha de constituir el 
document de referència per a les actuacions conjuntes entre els municipis en l l’àmbit de les 
Muntanyes del Baix. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Llobregat actua com a coordinador del procés 
d’aprovació del Pla director pels ajuntaments signants del Conveni Marc per a la col·laboració 
en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del 
Baix 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Acceptar parcialment les al·legacions presentades davant aquest Ajuntament per 
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, d’acord amb el que s’expressa en l’Informe de les 
observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició pública del Pla 
director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el marc de la comissió tècnica de seguiment del 
Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones 
agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix i que s’incorpora a l’expedient. 
 
Segon.- Acceptar totalment, parcialment o desestimar les al·legacions presentades davant la 
resta d’ajuntaments i el Consell Comarcal,  d’acord en cada cas amb el que s’expressa en 
l’Informe de les observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició 
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pública del Pla director de les Muntanyes del Baix, elaborat en el marc de la comissió tècnica 
de seguiment del Conveni Marc per a la col·laboració en la protecció, millora i gestió integrada 
de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix. 
 
Tercer.- Incorporar al Pla Director les modificacions que s’expressen en l’Informe de les 
observacions, propostes i al·legacions presentades en el procés d’exposició pública del Pla 
director de les Muntanyes del Baix. 
 
Quart- Aprovar definitivament el Pla Director de les Muntanyes del Baix, integrat pels 
documents: 1 Diagnosi, 2 Proposta d’accions, i l’annex cartogràfic, els quals s’incorporen com a 
annex i part integrant d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Publicar una referència  d’aquest acord al Butlletí oficial de la Província. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat com institució 
coordinadora del procés d’aprovació del pla Director. 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló,  14 d’abril de 2011” 
 
El precedent acord ha estat aprovat per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 
 
 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta-tres minuts, el 
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a Secretari interventor, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari interventor 
 
 
 
 


