ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6/10 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-DOS DE JULIOL DE DOS
MIL DEU.
A la Palma de Cervelló, el dia 22 de juliol de dos mil deu, essent les vint-i-una hores, 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, la sotasignant Secretària Interventora accidental, Rosa Natal i
Pujol, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Minguell, Joan
Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, 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 els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13 del
pressupost municipal vigent.
1.- Aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
“Atès l’informe número 52/2010 de dia 6 de juliol de 2010 de la Secretaria interventora
accidental, on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, el reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol
motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la
Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la seva realització.
En atenció al que s’exposa, l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord
següent:
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits següents que corresponen a exercicis
anteriors:
a) Factura per import de 146,16 euros presentada per la raó social Quiles
Instal·lacions SL el dia 18 de setembre de 2009 i registre 3665.
b) Factura per import de 1.044 euros presentada per la raó social M-305-I,S,SL el
dia 19 de novembre de 2009 i registre 4562.
c) Factura per import de 849.12 euros presentada per la raó social Més gran serveis
gràfics i digitals, SL el dia 23 de desembre de 2009 i registre 5039.
SEGON. Aprovar en unitat d’acte la incorporació del romanent de tresoreria per import de
1893,12 euros per finançar la despesa que correspon a la despesa dels apartats b) i c) del
punt anterior. La despesa de l’apartat a) es finança amb la generació de crèdit ha estat
objecte de la modificació número 10/2010 del pressupost, aprovada per Decret 474/2010 de
9 de juny de 2010.
TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2010, els corresponents crèdits:
- 146,16 euros a càrrec de la partida 151.210.00
- 1.044 euros a càrrec de la partida 454.609.00
- 849,12 euros a càrrec de la partida 622.227.06”
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Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i
Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i
Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que l’acord s’ha de prendre per poder pagar l’any 2010 tres factures de l’exercici anterior,
per a les quals no hi havia crèdit a la partida. Relaciona les factures que importen un total de
1.893,12 euros.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
votaran a favor per responsabilitat, perquè és una despesa que s’ha fet i per tant s’ha de
pagar, però és una mala praxis el fet de fer una despesa sense partida i encara més tractantse d’un import tan baix.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Manifesta reconèixer que no és la forma adequada de fer-ho i comenta que l’exercici 2009 va
anar al límit i que el 2010 també hi anirà. Agraeix al grup municipal de CiU el seu vot a favor.
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13
del pressupost municipal vigent.
“Atès que cal realitzar modificacions a l’annex d’inversions, la qual cosa implica la
modificació del seu finançament, és pel que cal aprovar expedient de modificació del
Pressupost Municipal mitjançant expedient de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
Vist l’informe núm. 54/2010, emès pel Secretari Interventor, en data 12 de juliol de 2010
De conformitat a l’article 177, 179 i 180 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 35 a
38 i 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, que regula els expedients de modificacions
pressupostàries mitjançant crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències entre
partides de diferents àrees de despesa.
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 13/2010 del Pressupost Municipal de
l’exercici 2010, en els termes que figuren en l’annex que s’ajunta i que consisteix en les
següents modificacions, totes elles finançades amb nous i majors ingressos o per baixa de
crèdits a partides.
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Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Els precedents acords han estat aprovats amb els sis vots a favor dels regidors senyors
Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan
Garnés i Giberga, Francesc Cortés Roca i Roser Cabero i Moré.
Han votat en contra els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas,
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre-EPM: Explica que
la modificació del pressupost afecta bàsicament el contingut de l’annex d’inversions per als
exercicis 2010 i 2011. Diu que es concentren les subvencions en 2 o 3 projectes importants
per rebaixar l’aportació que havia de fer amb caràcter ordinari l’Ajuntament. Comenta que en
algun projecte s’arriba al 95% de finançament per mitjà de subvencions. Relaciona tots els
projectes que figuren en l’annex d’inversions especificant el seu import i comentant-ne
alguns detalls:
-

Millores de la Policia Local 62.000 €.
Vehicle polivalent per a la brigada 61.000 €
Segona anualitat del POUM 27.000 €
Adequació del camí del cementiri 34.000 €
Actuació a un talús d’alt risc geològic 338.000 €, projecte subvencionat en un 95%
Ampliació del mur de la plaça Puigmajor 23.000 €
Passera peatonal riera Rafamans 48.000 €, consolida l’accessibilitat de l’eix del
passeig de Sta. Rita.
Fase III del projecte de Sta. Rita 195.000 €
Fase IV del projecte de Sta. Rita 58.000 €
Construcció d’un nou CAP 1.040.000 €. Se signarà un conveni amb l’Institut
Català de la Salut.
Gespa artificial al camp de futbol 509.000 €, s’inclou aquest projecte malgrat no hi
era en el seu programa electoral, atès que la construcció d’un nou camp de futbol
depèn del desenvolupament del POUM i aquest es preveu llarg.
Reforma de la biblioteca 71.000 €
Reconstrucció de la creu de terme, que va resultar afectada per les ventades
6.000 €
S’ha fet un gran esforç per ajustar el pressupost de la Fira a 64.000 €.
Urbanització de l’avinguda Catalunya 312.000 €, aquesta actuació ja té el projecte
aprovat.
Es manté el projecte de supressió de barreres arquitectòniques dotat amb
220.000 € que permet fer petites actuacions puntuals en tot el poble allà on més
convingui.
Pavimentació del carrer Sta. Maria 23.000 €

Concreta que les actuacions reforma de la biblioteca i la fase III del projecte de Sta. Rita
estan subvencionats al 100% pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
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Explica que s’incrementen les inversions previstes a 3 milions noranta-quatre mil euros.
D’aquest import un milió cinc-cents cinquanta-cinc mil euros es financien amb subvencions.
Es manté el finançament d’un milió quatre-cents quaranta mil euros amb operacions de
crèdit, desglossades en cent-cinquanta mil euros de la Caixa de crèdit Local, dos-cents setmil euros del Programa de Crèdit , un milió d’euros de l’Institut Català de Finances i vuitantados mil euros de crèdit fora del sector públic. Manifesta finalment que es concentra la
inversió en dos o tres projectes claus.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que el
seu grup no hi està d’acord. Considera molt lloable la iniciativa d’engegar projectes però
sent conscient dels diners que es poden gastar. Al.lega que el deute viu del pressupost del
2010 supera el 100%, que d’ara fins a final d’any es superarà el 110% que és el màxim
permès i que encara que es tracti de crèdits a interessos baixos els diners s’han de tornar.
Pregunta quin serà el deute viu a final d’any, com es superarà el desfasament entre el
pagament de la despesa i l’arribada dels ingressos i si es compta amb ingressos no
previstos per suportar aquesta despesa. Creu que no s’està en disposició de començar totes
aquestes obres. Comenta que amb una mitjana de pressupost que no supera els 3 milions i
mig d’euros, demanar un crèdit de quasi la meitat és un moviment molt arriscat i que qui
governi després de les eleccions de 2011, tindrà dificultats per tirar endavant amb tant
endeutament. Pregunta com és que s’ha eliminat el projecte del camí peatonal del casc urbà
a Can Vidal i quines noves actuacions de supressió de barreres arquitectòniques justifiquen
el canvi d’import. Manifesta que els contenciosos oberts poden tenir repercussions
econòmiques i no hi ha cap previsió en el pressupost. Comenta que s’actua com si no s’anés
al límit, tal com s’ha dit abans, ja que quan arreu les inversions s’estan contenint, a la Palma
estan creixent.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre-EPM: Diu que
no es tergiversen els números i que el deute és del 48%, essent la Palma un dels
Ajuntaments del Baix Llobregat amb la ràtio d’endeutament més baixa. Afirma que
l’Ajuntament de la Palma no està hiperendeutat. Explica que la operació de crèdit més
important, que és el milió d’euros, la pagarà l’Institut Català de la Salut mitjançant la
signatura d’un conveni amb l’Ajuntament per a la construcció d’un nou CAP, l’Ajuntament
avançarà l’obra però l’Institut Català de la Salut la pagarà en mensualitats o anualitats en un
termini de 2 o 3 anys i afirma taxativament que si no hi ha conveni no hi haurà endeutament.
Afirma que s’ha aconseguit un increment important de les subvencions i que s’han d’aprofitar
encara que comportin problemes de tresoreria. Ja saben que el PUOSC es tarda en cobrar
però, diu que són les regles del joc i que s’han d’aprofitar aquestes oportunitats. Pregunta si
el fet que es produís un canvi en el govern autonòmic i tornés a governar Convergència i
Unió garantiria que la Generalitat pagués al dia. Respon a les preguntes de la Sra. Menal
dient que el camí peatonal de Can Vidal s’ha inclòs en el Pla General i que el projecte de
supressió de barreres torna a l’esperit inicial, permetent actuacions puntuals a la via pública.
Pel que fa a les possibles repercussions econòmiques dels processos judicials manifesta
que no es fan previsions, que quan arribin ja s’actuarà en conseqüència, el mateix que deia
el Sr. Llop quan era alcalde i ells feien la mateixa pregunta. Comenta que s’està al límit però
que en haver-se incrementat les subvencions quatre-cents setanta-dos mil euros no es
poden desaprofitar. Concreta que amb el pla d’austeritat del govern d’Espanya allò que
depengui d’operacions de crèdit i que no s’hagi fet abans del 31 de desembre de 2010 no es
podrà fer.
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Al.lega no
haver dit que els números es tergiversen, sinó que no es poden tergiversar. Demana
disculpes si no s’ha explicat bé. Explica que l’increment de subvencions no justifica
l’endeutament, ja que és un risc que no compensa i la idea, ara per ara, hauria de ser la de
contenció econòmica, que en la inversió del CAP hi haurà un desfasament produït entre
l’execució de l’obra i l’ingrés dels ajuts. Creu que aquesta no és una manera responsable de
portar els comptes d’un ajuntament i que s’estira més el braç que la màniga. Manifesta que
l’Ajuntament de la Palma no s’ho pot permetre, que tot plegat és molt temerari i que aquests
números fan por, per això diu que no poden votar a favor.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
es disposa dels terrenys per al CAP i si és així a on són i pel que fa al carrer Sta. Maria quin
tipus de pavimentació es farà.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre-EPM: Insisteix
que el finançament del milió d’euros per al CAP està previst amb un préstec de l’Institut
Català de Finances, amb l’aval de l’Institut Català de la Salut mitjançant conveni, que fixa els
terminis de pagament entre 2 i 3 anys i ratifica que si no hi ha conveni no hi haurà préstec.
Diu que no es pot renunciar a l’execució de projectes subvencionats al 100%, encara que
creïn problemes de tresoreria, ja que es faria difícil explicar-li al ciutadà aquesta renúncia per
aquest neguit que, diu compartir, i a més ha estat el resultat d’una feina d’anar trucant a
moltes portes. Respecte de la pavimentació del carrer Sta. Maria concreta que serà
bàsicament un asfaltat.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al Sr. Guilera que s’han buscat diferents llocs
d’ubicació per al nou CAP i que se’n proposaran un parell en terreny públic als responsables
de la zona de l’Institut Català de la Salut. Manifesta no voler fer-los públics abans de parlarhi.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma que
és responsable no acceptar una cosa que se sap que es tindrà dificultats per tornar, diu que
la situació serà molt complicada almenys durant un any més i que s’hauran de pagar
interessos per aquests diners que l’Ajuntament haurà d’avançar, que aquestes són les regles
del joc per a tothom, però que aquest Ajuntament es tira a la piscina sense saber com
repercutirà en els propers anys.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Vol fer
dos o tres reflexions. L’endeutament del 48 %, del que ha parlat el Sr. Gràcia, està calculat
sobre un pressupost que va tenir uns ingressos, molt per sobre dels normals, de més d’un
milió d’euros. Aquests ingressos no s’havien donat en l’exercici anterior, ni en el vigent, ni es
donaran en el proper. Afirma que ens estem autoenganyant i també enganyant en el
pressupost de la Palma, ja que l’endeutament en realitat està entre el 100 i el102/103%, que
el deute viu més l’endeutament que es pot generar poden portar problemes importants, no
vol dir que siguin problemes legals, ja que s’utilitza una argúcia legal. Continua dient que no
només s’està al límit sinó que s’està cometent una irresponsabilitat. Afirma que hi ha
inversions necessàries com l’actuació en la zona d’alt risc geològic i en el camp de futbol
però que d’altres han d’esperar per falta de disponibilitat econòmica. Explica que ens hem
acostumat a viure de les vaques grasses i un dels elements perniciosos d’aquesta època és
fer la fugida endavant, diu que avui en dia no pot ser així i que no sembla que s’aprengui de
la crisi. Manifesta que el plantejament del nou CAP està bé, però s’ha que tenir en compte
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que la Generalitat té moltes dificultats per pagar els centres concertats i concretament la
Conselleria de Salut està en números vermells, per tant és probable que passi molt de temps
abans que l’Institut Català de la Salut pugui començar a tornar el crèdit. Al.lega que una
alternativa que fins l’any 2008 era fantàstica avui és una temeritat. Continua dient que fer
inversions està molt bé, aprofitar les subvencions també però que s’ha de fer una política
seriosa i responsable, que l’any 2009 es va disposar d’un milió d’euros extraordinaris, que
van servir per pagar una pèssima gestió de l’any 2008.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre-EPM: Intervé
dient que un endeutament d’un milió i mig d’euros sobre un pressupost de 3 milions d’euros
suposa un endeutament del 48%.
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dos hores i cinc minuts, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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