ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6/2008 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA TRENTA-U DE
JULIOL DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a trenta-un de juliol de dos mil vuit, essent les vint-i-una hores i cinc
minuts, a la sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, en
Xavier González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora, Núria
Mompel i Tusell, es reuneixen els regidors Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme
Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Francesc Cortés i Roca, Joan Garnés i Giberga,
Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen
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.- Donació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici
2007, per acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol
de 2008.
2.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2008 de
presentació d’al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació pressupostària
núm. 7, de suplement de crèdit, del PRESSUPOST municipal vigent.
1.- Donació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de
l’exercici 2007, per acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de
data 24 de juliol de 2008.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 24 DE JULIOL DE 2008, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2007.
Es dóna compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2008, que
tot seguit es transcriu:
“PROCEDIMENT
Codi: 03.301.07
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2007. Aprovació.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa a la junta de govern, que actuant per delegació seva, de conformitat amb
el cartipàs municipal vigent, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2007 en els termes
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte.
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Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord
amb l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de
la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.
La Palma de Cervelló, 22 de juliol de 2008
L’alcalde
Xavier González i Alemany
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, certifico, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’alcalde, que la
Junta de govern local, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de juliol de dos mil vuit, va
aprovar aquesta proposta d’acord, al municipi i a la data de la junta.”
Amb la donació de compte de la l’aprovació de la liquidació del 2007 s’han produït les
següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que de la liquidació del pressupost del 2007 han quedat 1.069.115,50 € de romanent de
tresoreria. Diu que d’aquests, 456.000 € estan afectats a projectes d’inversió que es van
pressupostar al 2007, que ara es traspassen al 2008, i que 612.207 € queden alliberats, i
que es destinaran a diferents despeses que es contemplen en el segon punt.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que el
seu grup s’abstindrà perquè entén que calia fer una Comissió Informativa abans per estudiar
el tema. Diu que no pensen que hi hagi cap irregularitat però creuen que s’hauria d’haver
convocat abans a l’oposició.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Menal dient que la intenció del govern era poder aprovar la liquidació abans
d’iniciar el període de vacances estival. Demana perdó per no haver convocat la Comissió
Informativa però insisteix que la liquidació són “faves contades” que la fan els tècnics junt
amb la Diputació i que valia la pena aprovar-ho abans del mes d’agost.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pensa que
amb aquesta manera de fer del govern es posa de manifest un greu problema de gestió, ja
que fer el tancament del 2007 durant el mes de juliol de 2008 porta molts problemes en el
funcionament de l’Ajuntament, com per exemple, que s’estan fent pagaments factures amb
informe negatiu d’intervenció, i alguns les cobren i d’altres no. Creu que si la gestió fos
diferent, aquests problemes es podrien evitar.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
al regidor Guilera que, amb el comentari que ha fet, dient que alguns proveïdors cobren i
d’altres no, pot semblar que el govern fa un tracte discriminatori, i això és mentida. Li
demana que mentre no tingui cap prova, no faci aquest tipus de comentaris.
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que es
remet als fets i esmenta l’empresa “Pauta Formació, SL”, que no cobra factures antigues
perquè no hi ha partida mentre el seu grup veu, cada dimecres quan consulten la
documentació, com hi ha proveïdors que cobren tot i tenir informe desfavorable d’intervenció.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que des de dimarts el grup de CiU ha tingut
a la seva disposició tota la documentació dels expedients que avui s’aproven, i que aquesta
mateixa tarda han mantingut una reunió amb la Secretària Interventora per aclarir dubtes.
Diu que són clares mostres que la voluntat del govern no és pas entorpir la tasca del grup de
la oposició.
2.-Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2008 de
presentació d’al·legacions al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 24 DE JULIOL DE 2008, RELATIU A LA PRESENTACIÓ
D’AL.LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE
BARCELONA
Vist l’acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2008.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2008 que tot seguit es
transcriu:
“PROCEDIMENT
Codi: 02.101.08.01
Denominació:. Al·legacions a l’avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona
MOTIVACIÓ
Atès que l’avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona ha estat sotmès a
consulta pública en virtut de l’acord de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de
Barcelona, fet públic per l’edicte del Secretari per a la Planificació Territorial de 21 d’abril de
2008, publicat el 28 següent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5120.
Atès que dit avantprojecte afecta el sòl industrial i espais de protecció del terme municipal.
Vist l’estudi tècnic que s’ha encarregat que proposa algunes modificacions a introduir en
avantprojecte del Pla Territorial i que s’incorpora com a annex a aquest acte.
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora municipal, de caràcter preceptiu d’acord
amb allò previst a l’article 54.3 del Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Atès que les consideracions tècniques a introduir en l’avantprojecte del PTMB tenen
transcendència a nivell de planejament municipal, és pel que l’òrgan competent per a la seva
aprovació és el Ple de la Corporació.
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Vist però, que el termini màxim per a la presentació d’al·legacions a l’avantprojecte del PTMB
finalitza el dia 28 de juliol de 2008, i que el proper Ple ordinari està previst que es celebri
durant el mes de setembre d’enguany.
Atès que és de cabdal importància que el municipi presenti aquestes al·legacions al PTMB
degut a la implicació que això tindrà en el futur desenvolupament urbanístic de la Palma.
És pel que,
DISPOSICIÓ
L’Alcalde proposa a la junta de govern, que actuant per delegació seva, de conformitat amb
el cartipàs municipal vigent, adopti els següents acords:

Primer.- Formular al·legacions a l’avantprojecte del Pla territorial metropolità de
Barcelona en els termes del document tècnic unit a aquesta acord com a annex seu,
i sol·licitar que les mateixes s’estimin, tot incorporant-les al Pla esmentat.
Segon.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri.”
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan
Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca.
Hi ha votat en contra el regidor senyor Albert Guilera i Planes, i les regidores senyores 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: Explica que el PTMB afecta a alguns punts del
territori de la Palma com el polígon industrial de Can Mascaró, que situa una zona en règim
d’especial protecció. Amb aquestes al·legacions es demana que dita zona es mantingui com
a industrial, com ha va preveure l’anterior govern, es proposa canviar el traçat de la variant i
proposar-ne un de més adequat i s’ofereix la solella de sota la urbanització de Corbera
perquè sigui zona de major protecció.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que les
al·legacions que es presenten davant l’avantprojecte del PTMB és un tema molt important
pel municipi ja que l’afecta de manera transcendent, alhora que creu que, un cop aprovat,
limitarà l’autonomia local dels municipis. Diu que, amb la redacció d’aquestes al·legacions
s’ha decidit tàcitament el traçat de la variant de forma unilateral sense haver-se reunit abans,
ni un sol cop, cap dels òrgans de què disposa l’Ajuntament en aquesta matèria, que són el
Consell Assessor del POUM, una Comissió Informativa d’Urbanisme i una Comissió que es
va crear només per tractar aquesta qüestió. Comenta que ara el govern pretén que el Ple
ratifiqui un acord de la Junta de Govern que no representa cap consens ni amb el poble ni
amb la resta de grups de l’Ajuntament per això el seu grup hi votarà en contra.
Un motiu més per votar-hi en contra és que les al·legacions protegeixen els terrenys de l’altra
banda de la riera com a zona d’especial protecció, de manera que allí no s’hi podrà fer res.
El seu grup pensa que a l’altra banda de la riera hi hauria d’haver la possibilitat de fer-hi
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equipaments, i tal i com es preveu actualment en l’avantprojecte, això no seria possible.
Comenta que ara tampoc és el moment de dir exactament què es pot fer en aquesta zona,
però el que creu és que no es pot renunciar d’entrada a fer-hi alguna cosa.
Acaba considerant que no es pot justificar la urgència dient que el període d’informació
pública acabava el dia 28 de juliol, ja que l’avantprojecte estava en exposició des del dia 28
d’abril, i a més, recorda que la redacció d’aquestes al·legacions ha costat 13.000 €.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que la Comissió de la
variant no s’ha pogut reunir perquè el grup de Convergència i Unió no ha nomenat els seus
representants correctament, ja que van entregar un llistat on apareixien tots els noms dels
regidors que actualment té el grup municipal, i només podien nomenar un membre. Diu que
en l’anterior Ple se’ls va advertir d’aquesta qüestió i encara no l’han subsanat.
Explica que el traçat de la variant s’ha hagut de modificar ja que el traçat que proposava
Carreteres era inviable, i aquest extrem el comparteix tant el grup de CiU com el Consell
Assessor.
Comenta que el govern vol que l’altra banda de la riera sigui un passeig fluvial i per això
consideren bé que l’avantprojecte protegeixi aquesta zona.
Conclou considerant que els 13.000 € que ha costat la redacció de les al·legacions estaran
ben invertits si el poble pot construir el polígon de Can Mascaró i fer la variant.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que si
no es convoquen les Comissions, el govern no pot pressuposar el què opinen els seus
membres. Diu que quan CiU estava al govern no va fer cap proposta de variant en
l’aprovació inicial del POUM precisament per deixar la porta oberta al consens, i que ara no
es pot actuar amb un tema tant important d’esquenes al poble i a l’oposició.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que CiU ja va fer un
procés de participació on es va recollir la voluntat dels veïns i creu que no cal fer un nou
procés de participació cada vegada que hi hagi un canvi de govern. Diu que CiU va preveure
una ronda en l’avanç de POUM i que en l’aprovació inicial no es va dibuixar fet que sembla
que la volguessin amagar. Finalitza dient que el contingut de les al·legacions no difereix del
resultat del procés de participació.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que CiU va fer un procés de participació el resultat del qual no va quedar reflectit en el
document inicial del POUM, ja que no es va respectar la voluntat del 70% del poble que no
volia edificar a l’altra banda de la riera.
Demana que CiU s‘estudiï bé les al·legacions i reconsiderin els seus vots ja que les
al·legacions preveuen la possibilitat de fer equipaments horts avall a l’altra banda de la riera,
fet que no aniria en contra de l’argument que sostenen.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Vol recordar a la Sra. Menal que en l’anterior Ple la va tractar de mentidera quan
va dir que CiU no va preveure el traçat de la variant en l’aprovació inicial del POUM, i ara ha
quedat palès que va ser així amb la intervenció del Sr. Guilera.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Aclareix a la
senyora Joaniquet que no la va tractar de mentidera en cap moment i que el Sr. Segura, en
el torn de precs i preguntes del públic, ja va aclarir aquesta qüestió.
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
segurament es van cometre errors en el document d’aprovació inicial del POUM, i que no es
va recollir tot el que hagués calgut, però diu que d’això ja fa un any i fins i tot hi ha hagut
unes eleccions pel mig. Diu que del què s’està parlant ara és diferent, es tracta d’unes
al·legacions que presenta l’Ajuntament que faran intocable una part del territori i reitera que
no es pot adoptar una posició d’un tema tant important sense consens. Diu que si la
Comissió de la Variant no s’ha pogut reunir per un tema formal, s’hagués hagut de
comunicar aquest fet, també de manera formal, per tal que l’haguessin pogut subsanar.
Explica que hi votaran en contra perquè han tingut tres mesos per reunir a la Comissió i no
ho han fet, i perquè es limita la capacitat de creixement de la Palma.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Reconeix que s’hagués hagut de notificar formalment
el defecte en els nomenaments. Acaba dient que el govern no vol que l’edificació es
traspassi a l’altra banda de la riera i això és el que reflecteixen les al·legacions.

3 Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació
pressupostària núm. 7, de suplement de crèdit, del pressupost municipal
vigent.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7/07 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2008, MITJANÇANT EXPEDIENT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Atès que per a poder atendre el pagament d’obligacions amb càrrec a les partides que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Vist que el romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible, s’ha calculat en 612.207,81€.
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 34 a 38 del
RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries mitjançant
suplements de crèdit.
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. 7/08 del Pressupost municipal de l’exercici
2008, de suplement de crèdit, per import de 612.207,81 €, que es finança mitjançant
romanent de tresoreria, en els termes següents:
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SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA
IMPORTS
TIPUS
Funcional Econòmica Crèdit inicial Modificació
Crèdit definitiu
121
221 01
656,96
86.745,00
87.401,96
Suplement
432
600 00
14.336,52
60.000,00
74.336,52
Suplement
441
213 00
0,00
20.000,00
20.000,00 Crèdit extraordinari
451
226 07
78.710,00
40.000,00
118.710,00
Suplement
451
226 08
4.200,00
15.000,00
19.200,00
Suplement
533
480 00
1.100,00
5.700,00
6.800,00
Suplement
511
601 00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
Suplement
511
611 00
30.000,00
55.000,00
85.000,00
Suplement
511
620 00
240.889,00
67.762,81
308.651,81
Suplement
511
620 01
30.000,00
50.000,00
80.000,00
Suplement
511
622 01
46.055,00
25.000,00
71.055,00
Suplement
511
623 01
0,00
117.000,00
117.000,00 Crèdit extraordinari
751
780 00
90.000,00
20.000,00
110.000,00
Suplement
TOTAL

612.207,81

BAIXA
PARTIDA
IMPORTS
Funcional Econòmica Crèdit inicial Modificació
Crèdit definitiu
222
203 00
117.456,03
95.000,00
22.456,03
ALTA
PARTIDA
IMPORTS
Crèdit definitiu
Funcional Econòmica Crèdit inicial Modificació
121
213 00
3.131,36
25.000,00
28.131,36
121
227 02
9.000,00
10.000,00
19.000,00
442
227 00
268.290,01
45.000,00
313.290,01
432
221 00
9.000,00
10.000,00
19.000,00
452
221 00
2.757,09
5.000,00
7.757,09
TOTAL

TIPUS
Baixa

TIPUS
Transferència
Transferència
Transferència
Transferència
Transferència

95.000,00

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 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan
Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca.
Hi ha votat en contra el regidor senyor Albert Guilera i Planes, i les regidores senyores 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:
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Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que la modificació que es proposa té dos aspectes, primer, una modificació entre partides de
95.000€ que transfereix aquests diners que servien per llogar maquinària, i que ara es
destinaran a altres partides com manteniment, comunicació, escombraries, material
brigada..., i en segon lloc, un repartiment dels 612.207,81€ que es destinen a pagar el
conveni amb SOREA, ampliar la redacció del POUM, modificar un tros del col·lector,
incrementar la partida de festes i joventut, adquirir un vehicle per l’ADF i altres inversions.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que com
que es tracta de decisions polítiques és pel que el seu grup no hi pot votar a favor. Comenta
que hi votaran en contra per reservar-se el dret de presentar-hi al·legacions.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que amb l’actitud del grup de CiU proveïdors com
“Pauta,SL” trigaran més a cobrar.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon al
Sr. Alcalde dient que exercir els drets dels regidors no dificulta el cobrament, i que el retard
en els pagaments és culpa d’haver-se presentat al Ple una modificació del pressupost massa
tard.
I essent les vint-i-dues hores i cinc minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a Secretària, aixeco aquesta acta.
L’Alcalde,
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