ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 18/09 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 3 DE DESEMBRE DE DOS MIL
NOU.
A La Palma de Cervelló, el dia tres de desembre de dos mil nou, essent les vint 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, 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 provisional i submissió a informació pública del pressupost municipal per a
l’exercici 2010.
1.- Aprovació provisional i submissió a informació pública del pressupost municipal
per a l’exercici 2010.
“Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2010.
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 2010 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.”
Els precedents acords han estat aprovats pel resultat de sis vots a favor i cinc 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 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:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica la memòria del pressupost per l’exercici 2010,
amb l’objectiu principal de reduir la despesa. Les ordenances fiscals marquen molt la partida
d’ingressos del pressupost, així com la reducció de les transferències de l’Estat.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Comenta
que el pressupost té un import de 5.290.000 euros. Els ingressos ordinaris arriben a 3
milions d’euros i les despeses ordinàries a 2.960.000 euros. Aquest pressupost és un
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pressupost que fonamenta en un intent de reduir considerablement la despesa ordinària.
Aquest ajuntament és un ajuntament que tradicionalment ha tingut molta diferència entre els
ingressos ordinaris i les despeses ordinària i que ha funcionat amb ingressos atípics, per la
qual cosa aquest any no hi ha ingressos atípics i cal endeutar-se per realitzar inversions.
L’objectiu és contenir la despesa al màxim.
En relació als ingressos s’han adaptat a les ordenances fiscals, així com a la disminució de
les transferències de l’estat, la incorporació del 20% a l’ordinari del segon FEIL, més els
200.000 euros de Ciments Molins.
En relació a les despeses, es redueix el capítol de personal, malgrat que hi ha un augment
del 0.3%, hi ha una reducció del personal de substitució del personal de la policia local que
assistia a l’escola.
Aquest és un pressupost destinat a patir modificacions pressupostàries, perquè hi ha
partides que estan coixes.
La despesa del capítol 2 preveu una baixada de les despeses com a conseqüència de la
negociació a la baixa dels contractes administracions de serveis vigents de l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló.
El capítol 3 preveu els préstecs i el major endeutament per executar les inversions, però que
es concertaran cap al final de l’exercici.
El capítol 4 en relació a les transferències corrents que s’han mantingut respecte l’any 2009.
Així mateix explica les inversions projectades de l’annex d’inversions en les anualitats 20102011.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que
hi ha una errada de sumatori en les previsions del tancament. Així mateix, si es parteix que a
l’any 2009 hi havia un ingrés extraordinari d’un milió euros, i els resultats pressupostari seran
justos, considera que el pressupost per l’exercici 2010 sembla inviable. En relació a les
transferències de l’estat no es reflecteix la disminució que indiquen els mitjans de
comunicació.
Pregunta en quin estat es troben les tramitacions del PUOSC, i les condicions del conveni en
relació al CAP.
Comenta també l’existència d’una possible errada en el càlcul del ràtio de l’endeutament.
Atesos els informes de l’expedient, caldria l’aprovació d’un pla econòmic financer. Segueixen
pensant que és necessari un pla de sanejament. Pregunta si seria possible obtenir un estat
de tresoreria setmanal o mensual.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la qüestió de les transferències de l’Estat, i
confirma que la previsió del pressupost és inferior a l’any 2009, tal com indiquen les
previsions. Per la qual cosa, entenem que és una revisió a la baixa.
Del tema del PUOSC, es pretén fer un avançament de l’anualitat del 2011 al 2010.
En relació al pla de sanejament, aquest caldria quan fos necessari una operació de crèdit
abans dels resultats de la liquidació del pressupost de l’any 2009.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Considera
que la minoració de les transferències de l’estat és escassa.
En relació al canvi d’anualitat del PUOSC no deixa de ser una previsió, perquè cal tenir
l’autorització. Així mateix, entenc que l’ultima operació de tresoreria concertada s’ha fet
sense tenir aprovat un pla de sanejament, tenint com a referència els resultats negatius de la
liquidació de l’any 2008.
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Alejandro Muñoz Blasco, Secretari interventor: Explica que el pla de sanejament és
preceptiu en el moment de concertar operacions de llarg termini i no en operacions de curt
termini com és l’operació de tresoreria.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Aclareix
que tot el pressupost és una previsió de contenció. I l’estat d’execució diari dirà si s’ajusten
les previsions o no.
Les inversions del FEIL no s’han d’incorporar al pressupost.
En relació al POUM, quan vam entrar al govern hi havia un contracte per la redacció del
POUM amb una despesa que incloïa tots els tràmits fins a l’aprovació provisional, i només es
va aprovar inicialment, sense informació pública.
I la inversió del CAP no es farà sense el conveni signat amb la Generalitat.
Li farem entrega també de l’estat de tresoreria, sense amagar cap informació.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que s’està redactant el pla econòmic
financer.
Alejandro Muñoz Blasco, Secretari interventor: Comenta que amb els resultats de la
liquidació del pressupost de l’any 2008 i amb l’incompliment del principi de l’estabilitat
pressupostària s’hauria d’haver fet per l’anterior secretària la comunicació al departament
competent de la Generalitat dels resultats de la liquidació
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que
en un futur, en tema de números, hi hagi més temps per estudiar les propostes
econòmiques. Així mateix prega de què els plens es facin els divendres i no el dijous. També
prega informació en relació al nou FEIL. Pregunta si La Generalitat compra locals per CAPs.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta en
relació al POUM, tots els pagaments es van pagar en compliment d’un contracte. El que es
desconeix és l’import dels nous treballs executats per l’equip redactor, quan encara no s’ha
vist el producte final del POUM.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
en relació a la redacció del POUM, en el moment de la contractació, el Sr. Gràcia va
comentar que l’import podria haver sigut inferior. I ara tenien l’oportunitat de fer-ho
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
quan costarà el POUM.
Xavier González i Alemany, Alcalde: informa que l’import que rebi La Palma pel nou FEIL
serà de 327.241,00 euros
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta si
de les operacions de crèdits pressupostats es coneixen les condicions.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que no.
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:Comenta en
relació al pagament del POUM, aquests es van fer en compliment del contracte i fiscalitzat
pel secretari interventor.
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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El Secretari

