ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO
12/07 DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL
DIA DOTZE DE NOVEMBRE DE 2007.
La Palma de Cervelló, a dotze de novembre de dos mil set, essent les deu
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, 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 l’únic punt de l’ordre del dia:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2008
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2008.
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 2008 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 vint 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.
L’alcalde
Xavier González Alemany
La Palma de Cervelló, 6 de novembre de 2007”
S’ha produït una primera votació per ratificar la urgència de la sessió, com a
qüestió prèvia, aprovant-se per 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,
Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i
Giberga i en contra els regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i
Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen
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Sáenz-Torre i Jurado.
S’ha produït una segona votació, en relació als precedents acords que han
esdevinguts 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,
Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i
Giberga i en contra els 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:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que s’ha de ratificar la
urgència de la sessió.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i
Unió: Diu que el seu grup no està d’acord amb la urgència de la sessió ja que,
no es considera inajornable l’aprovació del Pressupost i perquè no hi ha hagut
l’antelació suficient de dos dies hàbils entre la convocatòria i la celebració del
ple, amb la qual cosa, entenen que el Ple és nul de ple dret. Així mateix,
demana una nova convocatòria per tenir temps de comprovar la documentació
de l’expedient. Explica que hi votaran en contra per tal de poder presentar
posteriorment, el corresponent recurs.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que en una convocatòria
extraordinària i urgent no és necessari que transcorrin 48 hores, i diu que han
tingut temps suficient de comprovar la informació de l’expedient durant tot el
cap de setmana que l’han tingut a casa.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: (Essent les 10:05 h) Demana permís per incorporar-se a la sessió,
essent-li concedit per part del Sr. Alcalde.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma
Sempre: Diu que li agradaria deixar constància d’un fet molt greu que és que el
grup de Convergència i Unió, no només va poder consultar l’expedient del
Pressupost el mateix divendres dia 9 de novembre a les dependències
municipals, una vegada acabat el ple ordinari, sinó que se’l van emportar a
casa seva. Diu que això atempta contra la manera de fer dels últims anys i que
invalida qualsevol reclamació que poguessin presentar dient que no han pogut
consultar-lo. Explica que la urgència és per complir uns terminis i que és molt
trist que s’hagi arribat fins aquí per intentar obrir diàleg amb la oposició.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Vol excusar-se pel seu desconeixement. Demana disculpes per haver-se
endut l’expedient i diu que no sabia que no es podia fer. Diu que pensava que
es tractava d’una còpia que podia consultar-la a casa.
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Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: Diu que s’està al·ludint a un consens i que això no està renyit amb que
les coses es facin ben fetes. Explica que quan un pressupost no està ben
presentat no es pot aprovar i com que el que es va presentar contenia defectes
legals es va haver de retirar. Demana no confondre això amb la voluntat
d’arribar a consens en temes importants pel poble.
Pensa que no hi ha urgència que justifiqui la convocatòria d’avui ja que, si un
pressupost entra en vigor quatre o cinc dies més tard, no implica cap trasvals.
Acaba dient que el que va fer la regidora Menal és perfectament correcte
perquè el grup de CiU tenia dret a obtenir una còpia de l’expedient.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma
Sempre: Es dirigeix al regidor Sr. Llop dient que no digui que les coses es fan
malament perquè hi ha uns serveis jurídics a l’Ajuntament que els assessoren i
que els han permès fer això que han fet.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que és voluntat del govern que
els pressupostos entrin en vigor el dia 1 de gener i que la urgència ve donada
pels terminis d’exposició pública. Comenta que durant el termini d’al·legacions
podran presentar les reclamacions que estimin adients.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: Pregunta a la Sra. Secretària si el vot de qualitat de l’Alcalde servei per
desempatar la votació sobre la urgència de la sessió, obtenint una resposta
afirmativa. En aquest sentit anuncia que el seu grup hi votarà en contra per
considerar incorrecte la convocatòria.
I essent les deu hores i trenta-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,

La Secretària,
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