ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 11/10 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA SETZE DE DESEMBRE DOS MIL
DEU.
A La Palma de Cervelló, el dia setze de desembre de dos mil deu, essent les vint hores i
quaranta minuts, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr.
Alcalde, Xavier González i Alemany, i assistits per mi, el sotasignant Secretari Interventor,
Josep González Ballesteros, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Joan
Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Joan Gràcia i Minguell,
Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i
M. Carme Sáenz-Torre i Jurado.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar l’únic punt de l’ordre del dia:
1.- Aprovació provisional del pressupost municipal per a l’any 2011.

1.- Aprovació provisional del pressupost municipal per a l’any 2011.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2011
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2011.
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 2011 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.”
Es sotmet a votació l’aprovació de la proposta d’acord. Voten a favor els regidors senyors
Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Garnés i Giberga,
Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré i Joan Gràcia Minguell. Voten en contra els
regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa,
Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
L’acord queda aprovat.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gracia, regidor de La Palma Sempre-EPM: considera que els pressupostos del 2011
son continuïstes amb els de l’any anterior i es prepara el final del mandat. Mantenen la línia
de contenir i optimitzar la despesa corrent i no preveuen noves inversions sinó únicament la
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finalització d’aquelles que ja s’han iniciat o previst en el pressupost anterior. Detalla i
comenta els principals aspectes del pressupost.
Judith Menal, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: expressa l’oposició
del seu grup en els termes següents:
- Critica en primer lloc que el ple no s’ha pogut realitzar en divendres i que hagin tingut el
temps mínim legal només pel seu estudi.
- Considera confirmat l’increment de la pressió fiscal per l’increment de l’IBI que es
demostra en aquests pressupostos.
- Considera poc clar i, fins i tot, contradictori l’annex d’inversions que apareix en el
pressupost amb els estats de despeses i creu que una de les principals inversions, el
camp de futbol, tindrà un pressupost molt més alt.
- Tampoc no veu clar que es prevegi un manteniment substancial de les transferències
previstes l’any 2009 ni un increment dels ingressos de l’Estat i de la Generalitat.
- També creu que, malgrat que el Govern municipal ha anat manifestant que contenia la
despesa corrent, en realitat aquesta presenta un increment.
Joan Gràcia, regidor del grup municipal La Palma Sempre-EPM: replica a la Sra. Menal
en els termes següents: considera que la revisió cadastral que s’inicià l’any 2003 va ser una
decisió encertada que ha permès la viabilitat econòmica de la Palma i que ha de mantenir-se
per garantir el nivell de serveis que actualment té el municipi. Diu que, si es comparen les
liquidacions i no merament el pressupost, es veurà que efectivament s’està assolint una
contenció de la despesa corrent. Així ha quedat demostrat, per exemple, en les
renegociacions de diferents contractes de servei.
Xavier González i Alemany, Alcalde: vol ampliar la rèplica del Sr. Gràcia amb algunes
precisions. La convocatòria no s’ha fet pel divendres atès que estava previst un altre acte a
l’Ajuntament i se n’han complert les formalitats legals. El ple s’ha vingut fent en divendres
durant tot el mandat sempre que ha estat possible. Destaca que en matèria de personal s’ha
limitat a cobrir les vacants.
Joan Gràcia, regidor del grup municipal La Palma Sempre-EPM: indica que la
participació dels ingressos de l’estat s’ha fet agafant la liquidació del 2009, incrementant-la
un 5% i restant la quarta part del què caldrà retornar, per haver estat els ingressos a compte
excessius. Això s’ha fet així per indicació de la Diputació de Barcelona.
Albert Guilera, regidor del grup municipal CiU: afirma que la Palma es troba a la llista
negra per haver presentat els seus comptes fora de termini i que això no li permetrà disposar
de subvencions de la Generalitat. També considera que no serà possible que rebin els
ingressos que han previst procedents d’altres administracions.
Josep Mª Llop, regidor del grup municipal CiU: considera que, a banda dels motius de
desacord que ha indicat la Sra. Menal, el poc temps que han disposat per estudiar els
pressupostos no li permeten ara per ara un pronunciament i que aquest se’l reserven per
formular al·legacions dins la informació pública.
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dues hores, el Sr. Alcalde aixeca
la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.
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