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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 20/09 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 31 DE 
DESEMBRE DE DOS MIL NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia trenta-un de desembre de dos mil nou, essent les setze hores 
i cinc 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, Alejandro 
Muñoz Blasco, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà, 
Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Albert Guilera i 
Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme Sáenz-Torre i Jurado. El Sr. 
Josep Maria Llop i Rigol ha excusat la seva assistència. 
 
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.- Ratificació de la urgència de la sessió, motivada per la necessitat d’iniciar l’exercici 2010 
amb el nou pressupost aprovat, atesos els canvis  que introdueix en l’estructura del 
pressupost l’Ordre EHA/3565, de 3 de desembre de 2008 del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos dels ens locals. 
 
2.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2010. 
 
3.- Aprovació de la proposta en relació a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Cervelló de data 
26 de novembre de 2009, sobre l’aprovació de la declaració de fallit d’un deutor. 
 
1.- Ratificació de la urgència de la sessió, motivada per la necessitat d’iniciar l’exercici 
2010 amb el nou pressupost aprovat, atesos els canvis  que introdueix en l’estructura 
del pressupost l’Ordre EHA/3565, de 3 de desembre de 2008 del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, per la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos dels ens locals. 
 
“RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 
MOTIVACIÓ 

Vista l’Ordre EHA/3565, de 3 de desembre de 2008 del Ministeri d’Economia i Hisenda, per 
la qual s’aprova la nova estructura dels pressupostos dels ens locals. 
 

DISPOSICIÓ 

 
L’Alcalde, proposa al Ple municipal que adopti el següent acord: 
 

Primer.-  Ratificar la urgència de la sessió, motivada per la necessitat d’iniciar l’exercici 2010 
amb el pressupost municipal aprovat d’acord amb la nova estructura prevista en l’Ordre 
EHA/3565, de 3 de desembre.” 
 
El precedent acord ha estat aprovat pel resultat  de deu vots a favor, en concret han votat a 
favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, 
Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i 
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Roca, 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: 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:Explica que 
votaran a favor, però que en la sessió del ple del dia 28 de desembre es podria haver 
comunicar la intenció de convocar el ple per aquest dia, per la qual cosa no hi hagut cap 
tipus de deferència, atès que l’aprovació del pressupost és un tràmit previst durant tot l’any. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Justifica la convocatòria del ple d’avui en el sentit de 
què el dilluns dia 28 de desembre es desconeixia el dia en que es faria aquest ple, atès que 
calia respondre les al·legacions presentades. Així mateix comenta que anys anteriors i amb 
legislatures anteriors els pressupostos s’aprovaven a finals d’any. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: 
Independentment dels anys anteriors, hi ha uns mínims de cortesia, s’hauria d’haver informat 
de la convocatòria del ple. 
 
2.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2010. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2010 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de desembre de 
2009, va aprovar inicialment el Pressupost General Municipal, per l’exercici 2010, i la plantilla 
de personal. 
 
Atès que el procediment ha estat sotmès a informació pública entre els dies 8 de desembre i 
28 de desembre de 2009. 
 
Vistes les al·legacions presentades per: 

- Montse Vilalta Ruiz, en representació de Ramon Vilalta Ruiza i presentada el dia 
el dia 28 de desembre de 2009 amb NRGE 5086. 

- L’Ajuntament de Cervelló i presentada el dia 28 de desembre amb NRGE 5087. 
- La regidora d’aquest Ajuntament, la senyora Judith Menal i Tolsa, en 

representació del grup de Convergència i Unió, presentada el dia 28 de desembre 
de 2009 amb NRGE 5090. 

 
Vist l’informe jurídic número 57/2009 del secretari interventor de dia 29 de desembre de 
2009. 
 
De conformitat a l’art. 169 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. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: INADMETRE les al·legacions presentades Montse Vilalta Ruiz, en representació de 
Ramon Vilalta Ruiza i presentada el dia el dia 28 de desembre de 2009 amb NRGE 5086. 
DESESTIMAR les al·legacions presentades l’Ajuntament de Cervelló i presentada el dia 28 
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de desembre amb NRGE 5087. INADMETRE totes les al·legacions presentades per la 
regidora d’aquest Ajuntament, la senyora Judith Menal i Tolsa, en representació del grup de 
Convergència i Unió, presentada el dia 28 de desembre de 2009 amb NRGE 5090, menys 
al·legació novena que S’ESTIMA PARCIALMENT, formulades totes elles davant l’aprovació 
inicial del Pressupost Municipal per l’exercici 2010, i la plantilla de personal, en base a 
l’informe jurídic emès al respecte i que s’incorpora com annex a la present acord. 
 
Segon: RECTIFICAR els errors materials i aritmètics existents al pressupost municipal per a  
l’exercici 2010. 
 
Tercer: APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost Municipal per l’exercici 2010 i la plantilla 
de personal. 
 
Quart: PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, resumit per capítols, així com la plantilla del personal de 
l’Ajuntament, declarant que una vegada publicat, el mateix entrarà en vigor. 
 
Cinquè: NOTIFICAR aquest acord als interessats que han presentat al.legacions.  
 
Els precedents acords han estat aprovats pel resultat  de sis vots a favor i quatre vots en 
contra, en concret han votat a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria 
Pilar Joaniquet i Anmella, Carme Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i 
Giberga i Francesc Cortés i Roca. 
Hi han votat en contra els regidors 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 de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que contra l’aprovació provisional del pressupost de l’exercici 2010 s’han presentat tres 
al·legacions: 
 Primera.- Presentada per la Sra. Montse Vilalta, en representació del Sr. Ramón 
Vilalta, en relació a la plantilla, en la qual no sortia el Sr. Ramón Vilalta. S’ha pres la decisió 
d’amortitzar el lloc de treball funcionari de la brigada, atès que hi ha la possibilitat de què tot 
la brigada sigui personal laboral. 
 Segona.- Presentada per l’Ajuntament de Cervelló. Es desestima en el sentit que 
l’Ajuntament de Cervelló impugna tots els acords de caire econòmic de la Palma, amb 
l’objectiu de reclamar el presumpte deute de la Palma envers de Cervelló. 
 Tercera.- Presentada per la regidora Judith Menal. Contesta a cadascuna de les 
al·legacions: 
  -Primera. Es tracta d’una al·legació en relació al pressupost de l’any 2008, en 
relació si hi havia crisis o no, i de forma reiterada per part nostre s’ha comentat que 
l’Ajuntament de la Palma és deficitari. 
  -Segona. En relació al tancament de l’any 2008, el qual s’ha fet quan tocava, i 
no crec que s’hagi fet res fora de la llei. 
  -Tercera. En relació a les desobediències als informes de la secretària 
interventora en el sentit de la disponibilitat de les partides, la qual cosa es va solucionar quan 
la secretària es va avenir a la vinculació jurídica entre partides. 
  -Quarta. En relació al milió d’euros, el qual no s’ha destinat tot al ordinari, una 
part sí. 
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  -Cinquena. Aquesta al·legació es compon de tres consideracions. Bàsicament 
es refereix a què els ingressos estan inflats, els quals no es així. Les previsions d’ingressos 
dels impostos, es basen en els padrons i les Ordenances Fiscals aprovades. També la 
previsió de les transferències de l’estat són inferiors en relació al 2009. 
  -Sisena. En relació a la contenció de la despesa, hi ha un diferencial de 
210.000 euros de menys en la despesa de l’any 2009. 
  -Setena. És cert que no es contemplen més despeses socials. 
  -Vuitena. En relació a les inversions, una bona part es faran a l’any 2010 i altra 
al 2011. I com no hi ha recursos ordinaris, cal endeutar-se per executar les inversions 
projectades. Si parlem del passat, l’endeutament actual de l’ajuntament té el seu origen en el 
govern de convergència, i per això no passa res, és lo mateix que farem nosaltres. 
  -Novena. S’estima l’al·legació en relació als errors aritmètics, els quals s’han 
corregit. Així mateix s’ha ajustat la nomenclatura de les patides pressupostàries a les nova 
estructura pressupostària. 
  -Desena. Aquesta al·legació no és una al·legació concreta, el pressupost 
s’ajusta mitjançant les modificacions pressupostàries, i les vinculacions jurídiques estan dins 
de la legalitat. 
Per la qual cosa, el conjunt d’aquesta al·legacions, són unes al·legacions polítques que no 
aporten res, i per aquest motius les desestimem. Atès que seran necessàries les 
modificacions pressupostàries, estem oberts a què Convergència posin sobre la taula quin 
és el seu model en aquestes modificacions pressupostàries. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que 
era previsible el ple d’avui per part de l’equip de govern, a més l’ordre del ministeri d’Hisenda 
de la nova estructura és del 2008. Pregunta en quina situació queda el sr. Ramon Vilalta i si 
vol tornar aquesta persona com afecta al pressupost. Fa un repàs a les al·legacions 
presentades: 
 -Primera.- Hi ha un dèficit, i aquest es demostrarà quan s’aprovin els comptes 
generals de l’any 2008. 
 -Segona.-En relació al retard del tancament de l’any 2008, entenc que és 
conseqüència de la concertació de l’operació de crèdit, perquè amb els resultats de la 
liquidació no s’hauria concertat l’operació de crèdit. 
 -Tercer.-En relació als informes de la secretària i de l’assessor extern del pla de 
sanejament, entenem que cal l’aprovació del pla de sanejament. 
 -Quart.- No s’ha parlat mai que el milió d’euros s’hagi destinat a despeses ordinàries. 
El que diu l’al·legació és que s’han destinat majoritàriament. 
 -Cinquena.- Sobta les previsions dels ingressos del impostos, i es torna a repetir que 
en relació a les transferències de l’estat, aquestes són unes previsions masses optimistes. A 
més els ingressos extraordinari que ha rebut la Palma no s’han gestionat de manera 
correcte. 
 -Sisena.- Les despeses no estan detallades per contenir una situació idònia. Es 
poden fer modificacions pressupostàries, però si es parteix que caldran modificacions 
pressupostàries dóna ha pensar que el pressupost no mostra una realitat per l’any 2010. 
Pregunta que com es compensarà el no ingrés d’un milió d’euros, en relació a les despeses, 
encara que aquestes s’hagin reduït en relació a les de l’any 2009. 
 -Setena.- És cert que no hi ha despesa social, però es podria retallar altres despeses 
i incorporar partides per a despesa social. 
 -Vuitena.- La previsió de l’endeutament arriba al 123%. El que caldria és explicar és 
el per què d’aquest endeutament, i el que el Sr. Gràcia és fer comentaris històrics del passat 
i de l’endeutament adquirit en legislatures anteriors. 
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 -Novena.- S’ha acreditat els errors aritmètics, però això demostra que el regidor 
d’hisenda no va revisar el pressupost abans de presentar-ho al ple. 
 -Desena.- La conclusió és que preocupa la sensació de què ja abans d’aprovar-ho 
s’està pensant en què seran necessàries modificacions pressupostàries. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Demana 
disculpes si algunes de les meves paraules o la forma d’expressar-les no li agraden, però és 
la forma d’expressar-me. No s’ha negat en cap moment que el deute existeixi. I estem 
receptius a propostes de modificacions entre les partides en el moment d’elaboració del 
pressupost 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que 
aquesta proposició arriba tard, un cop que ja s’han presentat el pressupost no té cap sentit 
aquesta proposta de col·laboració. Ara és tard. 
 
 
3.- Aprovació de la proposta en relació a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Cervelló de 
data 26 de novembre de 2009, sobre l’aprovació de la declaració de fallit d’un deutor. 
 
“PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CERVELLÓ, DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2009, SOBRE LA DECLARACIÓ DE 
FALLIT D’UN DEUTOR. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist l’acord adoptat, en data 26 de novembre de 2009, pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló 
pel qual es declara fallit l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en relació a la segona 
actualització, corresponent al període que va del 2 de gener de 2007 a l’1 de gener de 2009 
(ambdós inclosos), del deute determinat per acord de Ple, en sessió ordinària de 16 de maig 
de 2006, contret per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en virtut de l’article 4 del Decret 
185/1998, de 21 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, pel 
qual es va aprovar la segregació d’una part del terme municipal de Cervelló per constituir un 
nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló. 
 
Vist l’informe jurídic, emès en data 26 de juny de 2006, en relació a l’acord de Cervelló del 
dia 16 de maig de 2006, els arguments del qual es reiteren com a motivació del present 
acord. 
 

DISPOSICIÓ 

L’Alcalde, proposa al Ple municipal que adopti els següents acords: 
 
Primer.-  DECLARAR  que aquesta Corporació considera nul·la de ple dret i mancada de 
qualsevol eficàcia envers l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Cervelló de dia 26 de novembre de 2009 pel qual es declara fallit l’ 
Ajuntament de la Palma de Cervelló en relació a la segona actualització, corresponent al 
període que va del 2 de gener de 2007 a l’1 de gener de 2009 (ambdós inclosos). 
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Segon.- REITERAR  les motivacions i conclusions que consten en els acords adoptats pel 
Ple d’aquesta Corporació, en concret els dies 14 de juliol de 2006 i 12 de gener de 2007, així 
com en l’informe jurídic emès el dia 26 de juny de 2006, per declarar aquesta nul·litat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR  aquests acords a l’Ajuntament de Cervelló, al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a la 
Dirección General de Financiación Territorial de Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat, en concret han votat a favor els 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Carme 
Rambán i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, 
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: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica la proposta en el sentit que aquesta és una 
altra reclamació per part de l’Ajuntament de Cervelló del deute de la segregació del municipi. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  Proposa la 
modificació de la redacció de la proposta que pot donar a interpretacions errònies, perquè no 
s’ha demostrat que l’Ajuntament de la Palma sigui deutor de Cervelló. 
 
Per unanimitat es modifica la proposta i queda redactada tal com es transcriu literalment en 
aquesta acta. 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les disset hores i vint-i-cinc minuts, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari 
 
 
 


