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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 14/07 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA  
VINT-I-SET DE DESEMBRE DE 2007.  
 
La Palma de Cervelló, a vint-i-set de desembre de dos mil set, essent les vint 
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, Joan Garnés i Giberga, Francisco Cortés i Roca, Josep 
Maria Llop i Rigol, 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.- Ratificació de l’acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local 
de data 14 de desembre de 2007 relatiu a la sol.licitud d’inclusió d’actuacions 
en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs municipals per a l’exercici 2008. 
 
3.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2008. 
 
4.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2006. 
 
1.- Ratificació de l’acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern 
Local de data 14 de desembre de 2007 relatiu a la sol.licitud d’inclusió 
d’actuacions en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVER LOCAL DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2007, RELATIU A LA 
INCLUSIÓ D’ACTUACIONS EN EL PUOSC 2008-2012 
 
Vist l’acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 14 de 
desembre de 2007. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2007 
que tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 3.311.07/34 
Denominació: Sol.licituds de subvenció al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). 
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MOTIVACIÓ 
 
Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde proposa a la junta de govern local que, actuant per delegació seva, 
adopti l’acord següent: 
 
Primer.- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió de les actuacions 
que figuren en l’annex a aquest acte en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012.  
 
Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri. 
 
La Palma de Cervelló, 12 de desembre de 2007 
 
L’alcalde, 
Xavier González i Alemany 
 
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Núria Mompel i Tusell, secretària 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 
14 de desembre dos mil set, va aprovar aquesta proposta d’acord, al municipi i 
a la data de la junta. 
 
Vist i plau 
 
 
 
PUOSC 2008-2012 
 
Prioritat     1 
Exercici     2008 
Títol de l’actuació COL.LECTORS D’AIGÜES SANITÀRIES 

C/ST. JORDI, STA. MARIA, ST.ISIDRE I AV. 
CATALUNYA 

Pressupost de l’actuació   255.043,26 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita  76.512,90 € 
 
 
Prioritat     2 
Exercici     2008 
Títol de l’actuació    PLAÇA ONZE DE SETEMBRE 
Pressupost de l’actuació   140.524,72 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita  70.262 € 
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Prioritat     3 
Exercici     2008 
Títol de l’actuació    URBANITZACIÓ AVINGUDA 
CATALUNYA (FASE 2) 
Pressupost de l’actuació   505.778 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita  202.311 € 
 
 
Prioritat     5 
Exercici     2009 
Títol de l’actuació    CAMÍ PEATONAL DEL CASC URBÀ A 
CAN VIDAL 
Pressupost de l’actuació   296.095 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita  59.219 € 
 
 
Prioritat     9 
Exercici     2009 
Títol de l’actuació CONSTRUCCIÓ DE LES ESCALES DEL 

MUR AJARDINAT ENTRE C/MONTSANT I 
C/GAVARRES 

Pressupost de l’actuació 66.360,33€ 
Subvenció PUOSC que se sol.licita 33.180,65€ 
 
 
Prioritat     4 
Exercici     2010 
Títol de l’actuació    PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
PIRINEUS 
Pressupost de l’actuació   599.479,60 
Subvenció PUOSC que se sol.licita  209.817,86 
 
 
Prioritat     6 
Exercici     2010 
Títol de l’actuació SUPRESSIÓ BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES CARRER 
MONTSANT 

Pressupost de l’actuació 143.088,74 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita 50.081 € 
 
 
Prioritat 7 
Exercici 2010 
Títol de l’actuació URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT 

JOSEP I STA. MARIA 
Pressupost de l’actuació 516.879,66€ 
Subvenció PUOSC que se sol.licita 180.908,66€ 
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Prioritat 8 
Exercici 2011 
Títol de l’actuació ARRANJAMENT DE LA PEDRERA DE CAL 

FLOR 
Pressupost de l’actuació 437.700 € 
Subvenció PUOSC que se sol.licita 153.195 €” 
 
La Palma de Cervelló, 21 de desembre de 2007. 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde” 
 
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 
Francisco Cortés i Roca. 
 
S’han abstingut els regidors senyors 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: 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta d’acord. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: En primer lloc, i atès les dates en les que estem, vol desitjar al poble de 
la Palma que tingui un feliç 2008. A continuació diu que està d’acord amb tot el 
que siguin inversions pel poble però vol fer uns comentaris a l’elecció de 
projectes i prioritats que ha fet el govern pels propers 5 anys amb la sol·licitud 
del PUOSC. Diu que la primera prioritat per la Palma hauria de ser la supressió 
de barreres arquitectòniques perquè la igualtat d’oportunitats per accedir als 
serveis hauria de ser la mateixa per tothom. Recorda que el Ple del dia 8 de 
setembre de 2006 va aprovar per unanimitat el Pla d’Accessibilitat de la Palma, 
i dos dels regidors actuals del govern, que hi van votar a favor, ara no són 
conseqüents. 
Explica que la prioritat tercera del govern és la Plaça onze de setembre, 
projecte que estava adjudicat, i amb la corresponent partida pressupostària per 
executar-lo, abans de les eleccions i que si s’ha endarrerit, no coneix el motiu, 
però que ara es demana subvenció per fer-lo. 
Pensa que en el PUOSC s’haurien d’abordar temes de més calat, com per 
exemple, una zona esportiva adient a les necessitats actuals, un edifici cultural 
en condicions, una bona biblioteca que no caigui a trossos, un nou ajuntament, 
etc. Espera que el POUM estigui aprovat en aquesta legislatura i contingui 
aquests equipaments, ja que no s’han sol·licitat al PUOSC. 
Acaba dient que tenint en compte que la subvenció mínima per aquest 
quinquenni s’ha triplicat, el més lògic seria que la sol·licitud també es tripliqués, 
i atès que no s’ha fet, avança que el seu grup s’abstindrà. 
 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit 
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dels Socialistes de Catalunya: Dirigint-se al regidor Sr. Llop, li diu que ell està 
a l’oposició i que els que estan al govern són uns altres, amb la qual cosa, no li 
correspon a ell decidir les prioritats. Així mateix, li retreu que critiqui l’estat de 
conservació de la biblioteca perquè considera que no fa quatre mesos que cau 
a trossos, sinó que en fa més, i que quan CiU governava va preferir gastar-se 
1.000.000 d’euros en fer una rectoria nova, que només és per una quants, que 
fent altres coses. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Respon al regidor Sr. Llop dient que la sol·licitud al PUOSC per la 
plaça onze de setembre és per executar una segons fase. Explica que l’obra 
que CiU va adjudicar era només per impermeabilitzar el sostre de l’Ajuntament. 
Diu que s’ha parlat amb l’empresa adjudicatària i de mutu acord han decidit 
ajornar l’obra per fer-la coincidir amb la segona fase. 
Explica que la sol·licitud d’aquest PUOSC és realista i ambiciosa amb el que es 
pot fer amb els mitjans de què es disposa. Diu que demanar una piscina 
coberta, un camp d’atletisme o un camp d’aviació ara no toca perquè encara 
s’està discutint, en el POUM, on situar els equipaments del poble. 
Comenta que CiU ja va demanar un PUOSC per fer una piscina coberta i la 
Generalitat no el va concedir perquè no era un projecte realista. 
Acaba dient que tots aquests projectes que el Sr. Llop ha exposat, li hagués 
agradat sentir-los en les reunions que es van fer per decidir quins projectes es 
demanarien, on CiU només va dir que ja li semblaven bé aquests. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Dirigint-se a la regidora Sra. Joaniquet diu que la oposició no està per 
posar entrebancs sinó per aportar idees, crítiques constructives, recollir 
demandes dels ciutadans, controlar excessos, etc. i fer que el govern funcioni. 
Diu que efectivament en les reunions sobre PUOSC van dir que no els 
semblava malament els projectes que es proposaven , però que el seu grup 
s’abstindrà perquè el model del govern no és el seu. 
Explica que el projecte de la rectoria es va adreçar a aconseguir dues prioritats, 
que hi hagués major accessibilitat de la gent del poble amb l’Ajuntament i que 
millorés la circulació de vehicles a la carretera. Diu a més, que qualsevol 
expropiació s’ha de compensar amb un justipreu, amb la qual cosa, el seu 
govern no va fer una nova rectoria, va fer una millora pel poble. 
Considera que arranjar la font de Santa Rita és una prioritat i demanaria que 
s’inclogués en el PUOSC. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop que 
aquest projecte ja està inclòs en l’anterior PUOSC. 
 
2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2008. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2008. 
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MOTIVACIÓ 
 
Vist que dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i 
ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a 
partir de l’1 de gener de 2008, la senyora Judith Menal i Tolsa, en representació 
del grup municipal de Convergència i Unió, ha presentat dins de termini un escrit 
de reclamació. 
 
A la vista de l’informe jurídic emès per la Secretària Interventora, en data 21 de 
desembre de 2007. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar per a l’exercici de 2008 i següents, l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. 
 
Segon.-  Aprovar per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
esportius 

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que 
ocupen el domini públic local 

 

Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes 
que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 
6 

reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis d’interès general. 

 
 
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2007: 
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Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de 

terrenys de naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis d’interès general. 

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ùs 
públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 
10 

reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància 
i altres motivats per espectacles públics i grans 
transports 

Ordenança Fiscal núm. 
11 

reguladora de la taxa per llicències urbanístiques  

Ordenança Fiscal núm. 
12 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les 
activitats i instal·lacions 

Ordenança Fiscal núm. 
14 

reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 

Ordenança Fiscal núm. 
15 

reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors, vitrines i per la instal·lació d’anuncis que 
ocupen el domini públic local 

Ordenança Fiscal núm. 
16 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyament especials en establiments municipals  

Ordenança Fiscal núm. 
17 

reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats de manera abusiva a la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 
18 

reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
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2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2007, es farà públic el text definitiu de les ordenances. 
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 21 de desembre de 2007” 
 
S’ha produït una primera votació, en la que es proposa introduir al text de les 
ordenances la bonificació del 90% en l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per aquelles obres que es realitzin en benefici de 
persones amb discapacitats, que ha estat aprovat per unanimitat. 
 
En una segona votació, els precedents acords, junt amb la transacció, 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 Francisco Cortés i Roca. 
 
Hi ha votat en contra els regidors senyors 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: 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Explica les diferents propostes que ha fet el grup de Convergència i 
Unió, durant el tràmit d’informació pública, i el motiu de la seva desestimació. A 
grans trets són les següents: 
 

- Bonificació en l’IBI per a famílies nombroses: Diu que ja està 
contemplada i que no estan d’acord d’estendre-la a segones residències. 

- Bonificació del 95% en l’ICIO per a entitats: Consideren que no 
correspon ja que totes les entitats tenen el seu conveni amb l’Ajuntament 
on es regula la subvenció anual en funció de les activitats. 

- Bonificació del 90%en l’ICIO per obres que afavoreixin l’accessibilitat de 
persones amb discapacitats: Explica que aquesta bonificació ja s’incloïa 
en la proposta, però només en els habitatges que tenien l’obligació de 
complir amb les mesures establertes en el Decret d’Accessibilitat, i per la 
resta no. Per aquest motiu proposa transaccionar la proposta inicial i 
incloure-hi aquesta bonificació. 
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- Sol·licitud de no gravar el servei del Casal d’Aventura: Comenta que 
s’apuja de 80€ a 95€. Diu que no poden acceptar aquesta al·legació ja 
que, tot i la pujada, només es cobreix el 45% del cost del servei. 

- Sol·licitud de no rebaixar la taxa per la instal·lació de rètols publicitaris: 
Explica que antigament la taxa ascendia a 300€ i no es cobrava, suposa 
que per ser desproporcionada, i si s’ha abaixat és per una raó, per 
cobrar-la.  

 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i 
Unió: Rectifica al regidor Sr. Gràcia dient que la bonificació en l’IBI per a 
famílies nombroses no es demana per a segones residències, sinó una 
bonificació addicional a partir del tercer fill. Creu que caldria fomentar les 
entitats bonificant l’ICIO.  
Comenta que l’informe tècnic de les taxes del poliesportiu no l’han vist fins al 
moment de la convocatòria del Ple, que el dia de la Comissió Informativa no li 
van fotocopiar. 
Pensa que apujar 15 € en l’activitat del Casal d’Aventura no és la millor manera 
de conciliar la vida laboral i familiar. 
Té por que amb el retall en la taxa de rètols el poble es converteixi en un 
aparador de propaganda, i que per això, pensa que no té massa sentit aquesta 
modificació. 
Demana com ha quedat el tema de la retirada de la taxa de guals per les cases 
de l’Av. Catalunya. 
Conclou dient que han intentat que les al·legacions fossin constructives, 
aportant bonificacions als impostos, i que pensen que es podrien abaixar les 
taxes del Poliesportiu tenint en compte que aquest any l’Ajuntament ingressarà 
un 1.100.000 euros de Ciments Molins. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Respon a la regidora Sra. Menal que mentre ells estiguin al govern, 
els ingressos extraordinaris no serviran per finançar la despesa corrent. 
Diu que si durant aquest any apareixen massa rètols publicitaris, per l’any 
vinent apujaran la taxa a 300 o 400 €, i que es va comprometre a donar de 
baixa d’ofici, en el padró del 2008, els guals de les cases de l’Av. Catalunya 
que van quedar afectades per la nova ordenació dels aparcaments. 
 
3.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2008. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 
GENERAL MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2008. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 
12 de novembre de 2007, va aprovar inicialment el Pressupost General 
Municipal, per l’exercici 2008, i la plantilla de personal. 
 
Atès que el procediment ha estat sotmès a informació pública entre els dies 20 
de novembre i 14 de desembre de 2007. 
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Vist l’escrit d’al·legacions formulat per l’Ajuntament de Cervelló, que va tenir 
entrada en aquest Ajuntament el dia 13 de desembre de 2007 (número 
d’assentament 4150). 
 
Vist l’escrit d’al·legacions formulat pel regidor senyor Josep Maria Llop i Rigol, 
en representació del grup municipal de Convergència i Unió, que ha tingut 
entrada en l’Ajuntament el dia 14 de desembre de 2007 (número d’assentament 
4161). 
 
Vist l’informe jurídic, emès en data 20 de desembre de 2007, per la Secretaria 
Intervenció, el qual, una vegada analitzades totes les al·legacions, en proposa 
la seva desestimació. 
 
Atès que l’aprovació definitiva del Pressupost General, per part del Ple de 
l’Ajuntament, ha de realitzar-se abans del dia 31 de desembre de l’any anterior 
al de l’exercici en el que hagi d’aplicar-se. 
 
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: DESESTIMAR les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament de 
Cervelló i del regidor senyor Josep Maria Llop i Rigol, en representació del grup 
municipal de Convergència i Unió, formulades davant l’aprovació inicial del 
Pressupost Municipal per l’exercici 2008, 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: APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost Municipal per l’exercici 
2008 i la plantilla de personal. 
 
Tercer: 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. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 20 de desembre de 2007” 
 
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 
Francisco Cortés i Roca i els vots en contra dels regidors senyors 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: 
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Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta d’acord. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Explica que en el Ple extraordinari i urgent del dia 12 de novembre de 
2007 ja van manifestar que consideraven que la convocatòria del Ple era il·legal 
i conseqüentment l’aprovació dels pressupostos nul·la de ple dret, i que tot i 
així, el Ple es va celebrar i es va aprovar inicialment el Pressupost. Diu que el 
seu grup va presentar un recurs que els ha estat desestimat però que ara, 
tornen a insistir en la seva argumentació. Creu que el Sr. Alcalde ha de complir 
amb la llei i ha de vetllar perquè els regidors, com a legítims representants del 
poble, tinguin dret a la informació. Diu que s’han sentit vulnerats del seu dret 
fonamental i que per això presentaran un recurs contenciós. Suggereix que es 
retirin els pressupostos i s’esperin fins el dia 11 de gener de 2008, que serà el 
proper ple ordinari. Diu que si llavors no han presentat el recurs no hi haurà cap 
perill per aprovar el Pressupost, però que si ho han fet, el més responsable 
seria retirar-lo perquè tots els pagaments que s’haurien fet serien nuls. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: 
Diu que no s’hagués pensat mai que es cauria en el xantatge emocional. 
Respon al regidor Sr. Llop que si volen presentar un recurs contenciós és 
perquè tindran els seus motius, però que no creu que esperar-se al dia 11 de 
gener sigui motiu suficient per impugnar-lo o no. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que convocar un ple extraordinari i urgent un dilluns a les 10:00h 
del matí és una alcaldada i una acció de prepotència. Diu que si el jutge els 
dóna la raó la responsabilitat no serà seva, serà del govern que ha tingut 
moltes oportunitats de rectificar i no ho ha fet. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que 
la convocatòria del Ple es va fer tenint el convenciment que es feia 
correctament. Sobre el fet que no van tenir prou temps per conèixer l’expedient, 
li recorda que el van tenir tot el cap de setmana a casa. 
 
4.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2006. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2006. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vist el Compte General d’aquesta l’entitat local, corresponent a l’exercici 2006, 
que posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i que conté el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 
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Atès que el Compte General va ser elaborat per la Intervenció, i que l’Alcalde el 
va retre davant la Comissió Especial de Comptes, celebrada el dia 6 de 
novembre de 2007. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes respecte 
els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006. 
 
Atès que el Compte General ha estat exposat al públic en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona núm. 277, de data 19 de novembre de 2007, pel 
període reglamentari, i que no s’hi han formulat ni reclamacions, ni al·legacions 
ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2006, i la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos. 
 
Segon: Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
en la forma establerta en la Resolució de la mateixa Sindicatura de data 2 de 
març de 2007, i al Tribunal de Cunetas, d’acord amb el que estableix la 
Resolució de la IGAE de 28 de juliol de 2006. 
 
La Palma de Cervelló, 20 de desembre de 2007. 
 
L’alcalde 
Xavier González i Alemany” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat 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 Francisco Cortés i Roca, 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: 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta d’acord. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que estan d’acord perquè creuen que està ben fet i que reflecteix 
l’acció de govern de CiU, durant el 2006. 
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Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Pensa que és bo que un Ajuntament 
comenci l’any amb el Pressupost i les ordenances aprovades. Per acabar 
desitja a tothom que vagin bé aquestes festes i que el 2008 sigui profitós. 
 
I essent les vint-i-una hores i vint 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,                                                    La Secretària, 
 


