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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 15/ 09 DE L’AJUNTAMENT 
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-QU ATRE DE JULIOL DE 
DOS MIL NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia vint-i-quatre de juliol de dos mil nou, essent les vint hores i sis 
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, la sotasignant Secretària Interventora, Núria Mompel i 
Tusell, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, 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 de la modificació núm. 6 del 
pressupost municipal per a l’exercici 2009.  

2.   Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2010. 
 
1.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 6 del 
pressupost municipal per a l’exercici 2009.  
 
“ PROPOSTA D’ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 6 DEL 
PRESSUPOST 2009, MITJANÇANT EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CREDIT I CRÈDIT 
EXTRAORDINARI. 
 
Atès que cal realitzar despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent, i no existeix 
en el Pressupost municipal crèdit o aquest és insuficient, és pel que cal aprovar expedient de 
modificació del Pressupost Municipal mitjançant expedient de crèdit extraordinari i de 
suplement de crèdit. 

Vist que en data 8 de juliol s’ha ingressat la quantitat d’1.000.000 €, en concepte de cànon 
del contracte de concessió del servei municipal de subministrament d’aigua potable del 
municipi. 

Atès que en el Pressupost municipal d’ingressos vigent, en concret a la partida número 550.00 
( ingressos patrimonials per concessions administratives) figura una previsió d’ingressos de 
258.133,15 €. 

Atès que existeix, per tant, uns majors ingressos per aquest concepte de 741.866,85 €. 
 
Vist que així mateix, hi ha previsió d’uns nous ingressos provinents de diverses subvencions 
(ACA i Diputació de Barcelona) per a la realització de diferents projectes d’inversió. 
 
Vist l’informe núm.  25/2009, emès per la Secretària Interventora, en data 17 de juliol de 
2009 
  
De conformitat 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 35 a 38 del 
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RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb nous i majors ingressos. 
 
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. 6 del Pressupost Municipal de l’exercici 
2009, 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: 
 

- Suplement de crèdit per import de 703.430,01 € 
- Crèdit extraordinari per import de 71.173,32 € 
- Reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 13.011,23 € 

 
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. “  
 
ANNEX 
 
Pressupost d’ingressos 

Partida Descripció   Previsió  Tipus 
550 00  Cànon concessió aigua  741.866,85  MI 
750 00  Subvenció ACA col·lector  56.183,90  NI 
760 00  Projecte adequació entorn Poliesportiu  10.721,83  NI 

   Urbanització Pl. Puigmajor  20.515,00  NI 
   Renovació enllumenat  5.240,77  NI 
   Renovació enllumenat. Classe A  3.408,29  NI 
   Projecte escales carrer Montsant  6.715,92  NI 

399 00  Liquidació Endesa  60.188,07  Compensació 
        
   Total nous i majors ingressos  904.840,63   

 
Pressupost de despeses 

Partida Descripció Crèdit inicial  Modificació   
Crèdit 
definitiu Tipus  

121 206 00 Renting servidor 6.000,00 2.500,00 8.500,00 8.500,00 SC 
121 212 00 Manteniment edificis 100,00 10.000,00 10.100,00 10.100,00 SC 
121 227 00 Pla prevenció riscos laborals 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 CE 

121 227 00 
Projecte dinamització centre comercial 
urbà 3.400,00 2.050,00 5.450,00 5.450,00 SC 

121 227 00 
Projecte Pla Local de participació 
ciutadana 11.000,00 7.560,00 18.560,00 18.560,00 SC 

222 221 04 Vestuari policia 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 SC 

222 221 04 Reconeixement extrajudicial ordinari 1.000,00 10.343,23 11.343,23 11.343,23 EXTRA 
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222 221 05 Aliments policia i protecció civil 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CE 
222 227 00 Projecte conveni SIP 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SC 

313 221 09 Reconeixement extrajudicial ordinari 0,00 2.668,00 2.668,00 2.668,00 EXTRA 
323 480 00 Ajut a famílies 5.000,00 12.000,00  17.000,00 SC 
432 220 03 Material serveis tècnics 1.000,00 10.000,00  11.000,00 SC 
441 213 00 Sanejament col.lectors 18.300,00 15.000,00  33.300,00 SC 

511 210 00 Manteniment i conservació carreteres 62.206,92 7.000,00  69.206,92 SC 

  00 Emergència per ventades 0,00 94.272,02  94.272,02 SC 
512 227 00 Liquidació concessió Sorea 0,00 100.000,00  100.000,00 SC 
432 600 00 Projecte POUM 14.858,00 25.000,00  39.858,00 SC 
511 601 00 Projecte millores via pública 70,96 25.000,00  25.070,96 SC 
511 601 00 Projecte enllumenat 0,00 10.000,00  10.000,00 SC 

511 611 00 Projecte millores poliesportiu 99,75 6.241,72  6.341,47 SC 

   
Projecte adequació i millora entorn 
poliesportiu 0,00 12.253,52  12.253,52  

   Urbanització pl. Puigmajor 0,00 44.776,00  44.776,00 SC 

   Renovació enllumenat 0,00 7.443,47  7.443,47 SC 

   Renovació enllumenat. Classificació A 0,00 4.850,84  4.850,84 SC 

512 611 00 Projecte rehabilitació i construcció col·lector 0,00 65.173,32  65.173,32 CE 
511 620 01 Redacció projectes 1.052,51 40.000,00  41.052,51 SC 

511 622 00 Projecte escales C. Montsant 0,00 7.674,74  7.674,74 SC 

  01 Parc Fluvial 2a. Fase 85.000,00 15.000,00  100.000,00 SC 
511 622 01 Projecte 11 de setembre 3.942,02 13.727,44  17.669,46 SC 

511 640 00 Avda. Catalunya, 2a. Fase 
365.536,8

7 92.834,47  458.371,34 SC 

751 780 00 Reconeixement extrajudicial fira 0,00 35.008,13  35.008,13 SC 
533 780 00 Projecte millores Can Vidal 0,00 6.000,00  6.000,00 SC 
451 130 00 Projecte contractació AODL 0,00 237,66  237,66 SC 

511 611 00 Projecte millora d'equipaments municipals 0,00 90.000,00  90.000,00 SC 
           

   Total crèdits inicials  
557.067,0

3      
   Total modificació    787.614,56    
   CE    71.173,32    
   EXTRA    13.011,23    
   SC    703.430,01    
   Total crèdits definitius      1.366.181,59  
 
Els precedents acords han estat aprovats pel resultat  de sis vots a favor i cinc vots en 
contra, obtinguts mitjançant el vot de qualitat de l’alcalde en segona votació, atès que en la 
primera s’ha produït un empat a cinc vots. En concret han votat a favor els regidors senyors 
Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Minguell, Joan 
Garnés i Giberga i Francisco Cortés i Roca. 



 

C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 

Hi ha votat en contra regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i 
Tolsa, Maria Beatriz Gallego 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: A l’inici de la sessió el Sr. Alcalde demana disculpes 
per l’absència de la regidora Sra. Carme Ramban i Jordà, i explica que no ha pogut assistir 
al Ple ja que ha estat uns dies ingressada a l’hospital. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que aquesta modificació del pressupost municipal ve motivada per l’excés d’ingressos 
provinents del cànon del contracte per a la concessió del servei de subministrament d’aigua. 
Comenta que es destinen un total de 787.000 € a dos grans blocs: 286.000 € a despesa 
ordinària, i la resta, a inversions. Explica que la despesa ordinària es pot agrupar en tres 
categories, la primera, 100.000 € per a pagar la liquidació de l’antiga concessió de l’aigua 
amb SOREA, la segona, 101.000 € per a pagar despeses originades per les ventades del 
gener, i la tercera, de 85.000 € es destinen a partides que es preveu que fins a final d’any 
quedin curtes, atès la davallada dels ingressos. 
Explica que els 501.000 € restants del cànon, es destinen a inversions, a les direccions de 
les obres del FEIL i a fer projectes pel FEIL que el govern està preparant pel 2010. Acaba 
dient que els 57.000 € de diferència són per aprovar amb superàvit el pressupost atès que hi 
ha un romanent de tresoreria negatiu d’aquest import. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Comenta que 
la majoria de projectes d’inversió que es contemplen provenen del 2008 i que es traslladen al 
2009 tot i que no es podran fer perquè el tancament de l’exercici no dóna números positius. 
Considera que el tancament s’ha fet molt tard. 
Explica que dijous va demanar que se li donés una estimació del tancament del 2008 i que 
no es va fer, i ara se li diu que avui s’havia aprovat la liquidació. Creu que dijous no se li va 
voler donar la informació perquè de la mateixa surt un tancament negatiu de 900.000€, i li 
demana al regidor d’hisenda que li digui si això és cert. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
a la regidora Menal dient que avui no parlarà de la liquidació del Pressupost del 2008 perquè 
no és un punt de l’ordre del dia, només de la modificació que es porta a aprovació. Comenta 
que dijous no se li van donar números de la liquidació perquè no existia, ja que fins avui no 
s’ha aprovat. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Pregunta al 
regidor d’hisenda que si no vol parlar del tancament del 2008 perquè parla del romanent de 
tresoreria negatiu, i no de l’estalvi net negatiu de quasi 300.000€. Pregunta també perquè 
amb aquests ingressos del cànon no s’ha arreglat aquesta situació. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
a la regidora Menal que alguna cosa es farà per a solucionar la situació que ha sortit a partir 
de la liquidació del 2008, però li avança que no serà avui. Diu que no s’ha destinat aquests 
ingressos a cobrir el dèficit del 2008 perquè estan a l’espera de veure com tancarà el 
pressupost del 2009. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Respon al 
regidor Gràcia dient que si l’any 2008 no va ser un any d’especial crisi econòmica i s’ha 
tancat amb números negatius, no entén què més necessita el govern per veure que el 
tancament del 2009 serà pitjor que l’anterior. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
un romanent de tresoreria positiu no vol dir que hi hagi hagut una bona gestió, simplement 
que no he gastat tots els diners que m’han entrat, però que no vol dir res més. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Diu que CiU 
estudiarà perquè han sortit aquests números tan desastrosos per un poble com la Palma. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que per arreglar aquesta situació podria haver-hi el miracle que és el de signar convenis 
urbanístics, però que el govern no ho vol fer. Comenta que anys enrera van desaparèixer 
1.800.000 € de convenis a sufragar despesa ordinària atès que aquest dèficit l’Ajuntament 
l’arrossega des de fa temps.  
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal  de Convergència i Unió: Diu que el 
més trist d’aquest govern és que si no vol signar convenis, i per tant, reduir ingressos, el que 
hauria de fer és reduir despesa, i que això no s’està fent, per aquest motiu tenen una 
economia tan desastrosa. Aclareix que no ha desaparegut 1.800.000€ sinó que s’han 
destinat a inversions per la Palma. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Aclareix 
que aquests diners han anat a finançar despesa ordinària, no volia dir que haguessin 
desaparegut. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Acaba dient 
que quan diuen que cal reduir despeses no estan dient que es deixin de pagar als 
treballadors o la llum, però sí que es redueixin despeses que no són necessàries com el sou 
del senyor Josep González Ballesteros, quan a l’Ajuntament ja hi ha una persona que pot 
assessorar jurídicament. 
 

2. Aprovació de la data de les festes locals per a l’a ny 2010.  
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2010. 
 
Vist l’Ordre del Departament de Treball (Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig), per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2010, publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5392  el dia 3 de juny de 2009, que 
estableix com a tals les següents dates: 
 
1 de gener (Cap d’Any)     
6 de gener (Reis) 
2 d’abril (Divendres Sant) 
5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida) 
1 de maig (Festa del Treball) 
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24 de Juny (Sant Joan) 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)  
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
8 de desembre (la Immaculada) 
25 de desembre (Nadal) 
 
 
Atès que l’article 2 d’aquesta Ordre estableix que el conseller de Treball fixarà a més, dues 
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius. 
 
Vist que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, preveu que l’acord de l’Ajuntament que 
proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació, abans del dia 30 de 
setembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar al Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya com a festes 
laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2010 les del dia 24 de maig i 24 de 
setembre. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors.  
Amb anterioritat a la votació no s’han produït intervencions. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint hores i cinquanta-cinc minuts, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     La Secretària 
 
 
 


