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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2018 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 13 de juliol de 2018, a les 19.20 h, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Xavier González Alemany, i assistits 
per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors  
Francisco Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 
Josep M. Llop Rigol, Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Enric 
Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 
 
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació 
de la sessió del Ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i 
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del Ple que consta a l’expedient. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 
 
Ordinari, per al dia  13 de juliol de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia següent: 
  

1. Aprovació d’actes anteriors. 

- Ple ordinari del dia 2 de març de 2018 

- Ple ordinari del dia 11 de maig de 2018 

2. Proposta d’aprovació del conveni transaccional per executar la sentència del TS de 

Catalunya número 805/2015. 

3. Donació de compte al Ple del Decret 293/18 que aprova la liquidació del pressupost 

municipal per a l’exercici 2017. 

4. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de 

gener de 2018. 

5. Proposta de modificació de crèdits número 3/2018 

6. Proposta de modificació de crèdits número 5/2018 

7. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

8. Declaració institucional de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de rebuig a la 

decisió judicial d’alliberar “La Manada” i per exigir que es continuï desenvolupant el 

Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 

9. Acceptació renúncia regidor Josep Maria Llop 

10. Precs i preguntes.  
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1. Aprovació d’actes anteriors: 
 

- Ple ordinari del dia 2 de març de 2018 

- Ple ordinari del dia 11 de maig de 2018 

 

Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i PSC, i 1 vot en contra per part d’ERC. 
 
2.   Proposta d’aprovació del conveni transaccional per executar la sentència del TS 

de Catalunya número 850/2015 
 

“Proposta d’aprovació del conveni transaccional per executar la sentència del TS de 
Catalunya número 805/2015 

El dia 16 de novembre de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal de Justícia de Catalunya (recurs d’apel·lació 87/2013, recurs en primera instància 
208/2010) va dictar sentència coneguda amb el núm. 805.  
 
Cal procedir a executar la sentència, per la qual cosa s’ha arribat a un acord transaccional 
que és el següent: 
 

“CONVENI TRANSACCIONAL PER EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA núm. 805, DE DATA 
16/11/2015, DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (SECCIÓ TERCERA) DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA  

La Palma de Cervelló,  ..... de ... de 2018 

REUNITS  

a) Per una banda l’Il.lm. Sr. ..........., alcalde president de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, d’acord amb les facultats que li confereix la llei, assistit pel secretari de la 
corporació ........... , de conformitat amb allò que disposa l’article 92 bis de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril. (En endavant L’Ajuntament) 
L’alcalde actua en nom i representació de l’Ajuntament i expressament facultat per acord 
de Ple d’aquest Ajuntament d’acord amb el certificat adjunt al present conveni. 

b) Per altra banda el/a senyor/a ...., major d’edat, amb DNI ........................ i domicili 
..................... 
Actua en nom i representació de la companyia Unnim ........, amb domicili a ......, NIF 
núm....., inscrita al Registre Mercantil....... Està facultat pel present atorgament, de 
conformitat amb ......., tal com consta a la certificació que s’adjunta. (En endavant 
Unnim) 

Les parts es reconeixen mútua capacitat i legitimat per l’atorgament del present document i 
declaren la subsistència dels seus càrrecs. 

ANTECEDENTS  

I.- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 16 de novembre de 2015, va dictar 
sentència núm. 805/2015, que en la seva part dispositiva estableix textualment el següent:  
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La sentència es dicta a partir d’un procediment de responsabilitat patrimonial iniciat per 
Balma Habitat SL, en el qual s’ha subrogat com a part actora Unnim, a causa de 
l’incompliment municipal d’un conveni signat en el seu dia i que feia referència al 
desenvolupament urbanístic del sector de Can Ollé, del qual era propietària majoritària la 
societat esmentada. 
 

II.- En incident d’execució de sentència, en data 22 de març de 2017 el Jutjat núm... del 
Contenciós Administratiu de Barcelona va dictar Aute que textualment assenyala: 

 

Aquest Aute no és ferm, i contra el mateix l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha 
interposat recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  El 
recurs està pendent de resolució, amb les actuacions suspeses a petició conjunta 
d’ambdues parts mentre s’intenta un acord transaccional pel que fa a l’execució i compliment 
de la sentència assenyalada en l’apartat 1.  

 

III.- Així mateix, en el marc de l’incident d’execució de sentència, el Jutjat va designar un 
perit arquitecte als efectes de determinar l’import indemnitzatori esmentat en el primer dels 
punts i conceptes reconeguts a la sentència. 
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El dictamen pericial i les respostes del perit en el moment de la seva presentació fan 
referència, entre altres, a l’apreciada inviabilitat econòmica del desenvolupament del sector 
de Can Ollé si es tenen en compte els paràmetres urbanístics, càrregues i aprofitaments que 
li assigna el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  

 

IV.- Que, atesa l’obligació municipal de donar compliment a la sentència dictada, però alhora 
també l’obligació dels poders públics de vetllar pel respecte als principis inspiradors de 
l’urbanisme i per garantir l’efectiva execució del planejament, d’acord al previst als articles 1 
a 7 d’una banda i 106 de l’altra, del Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’Ajuntament i Unimm 
han arribat a un acord transaccional per donar compliment a la sentència i posar fi a les 
seves discrepàncies, segons permet l’article 1255 del Codi civil i 77 Llei jurisdicció 
contenciós administratiu.  Essencialment, l’acord consisteix en què l’execució de Sentència 
es concreti en el pagament per part de l’Ajuntament d’una compensació econòmica al més 
aviat possible i l’impuls dels canvis urbanístics que facilitin la viabilitat del sector; i al mateix 
temps Unnim accepti la reducció del deute en les condicions pactades. 

 

Per aquest motiu, les parts, amb la finalitat de posar fi a la controvèrsia judicial plantejada, 
subscriuen el present conveni que es regirà pels següents 

 

     P A C T E S  

 

PRIMER.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló  i Unnim acorden posar fi a la controvèrsia 
judicial plantejada en relació a l’execució de la Sentència núm. 805 de data 16/11/2015 
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa (Secció Tercera) del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i manifesten la seva conformitat a donar per executada la resolució 
judicial si s’acompleixen les condicions següents: 

a) Compensació econòmica en favor d’UNNIM, d’un import total d’UN MILIÓ 
(1.000.000) d’euros, a abonar per part de l’Ajuntament en el termini de 3 mesos des 
de la ratificació judicial d’aquest conveni transaccional.  
 

b) Impuls municipal d’una modificació puntual del POUM vigent, que incorpori les  
previsions tendents a garantir la viabilitat del sector, millorar la seva ordenació i 
funcionalitat, amb reducció de la seva càrrega urbanitzadora. Aquesta modificació 
puntual, a l’empara del previst a l’art. 58,7 del TRLUC, haurà de contenir l’ordenació 
completa a nivell de planejament derivat i sense necessitat de Pla parcial posterior, 
incorporant canvis fonamentats en els criteris següents: 
 

- Racionalització del traçat viari: amb l’objectiu de reduir el consum i/o 
transformació del sòl, s’eliminaran recorreguts innecessaris, reduint per tant la 
vialitat interior i millorant l’ordenació de les volumetries edificades i la seva relació 
amb l’espai natural. 

- Vinculació i integració de l’àmbit a l’eix de la riera de Rafamans, que permet una 
recuperació social i ambiental de l’entorn. 

- Increment de la densitat d’habitatges, d’acord amb els principis de l’urbanisme 
sostenible per tal d’incrementar el parc d’habitatge protegit al municipi. 

A aquests efectes, abans del termini d’UN MES des del compliment del previst en el 
pacte CINQUÈ del present acord l’Ajuntament encomanarà els treballs de formulació 
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dels instruments de planejament que incorporin les concretes modificacions 
esmentades, sense que la proposta pugui significar una disposició de la potestat de 
planejament de l’Administració atesa l’apreciada inviabilitat econòmica de les actuals 
previsions i la subjecció a la tramitació corresponent.  Es deixa constància que les 
modificacions acordades permeten una reducció de les càrregues d’urbanització del 
sector per tal de fer-lo viable, sense incrementar però l’edificabilitat reconeguda pel 
POUM.  

El termini màxim previst per a la publicació de l’aprovació definitiva de la MPPOUM o 
del text refós que permeti la seva execució és de DOS ANYS a comptar des de 
l’homologació judicial d’aquest conveni segons preveu el Pacte CINQUÈ. 

  
  
SEGON.- Amb la recepció de la compensació fixada en l’apartat PRIMERA.a) i l’aprovació 
definitiva de la Modificació del POUM o del text refós que incorpori les previsions de l’apartat 
PRIMER.b) -o eventuals alternatives equivalents en termes de viabilitat del sector, fruit de la 
tramitació i satisfactòries per a Unnim si fos el cas-, es donarà per saldada i finiquitada de 
tots els conceptes relacionats amb l’execució de sentència.  

Tanmateix, en la improbable i no desitjada hipòtesi que l’Ajuntament incomplís les 
obligacions establertes, tant referides a l’apartat a) com a l’apartat b) del Pacte PRIMER, 
Unnim quedarà facultada per exigir l’execució judicial de la sentència en els termes en ella 
previstos i sense perjudici que s’hagi de deduir el valor corresponent a les condicions 
parcials acomplertes si fos el cas.  A aquests efectes, Unnim.... s’obliga davant l’Ajuntament 
només a presentar un previ advertiment administratiu amb DOS MESOS d’antelació a la 
posterior comunicació al Tribunal. 

  
 
TERCER.- Amb la finalitat d’homologar judicialment el present conveni, d’acord amb el que 
preveu l’article 77 de la Llei de jurisdicció contenciosa administrativa, les parts presentaran 
escrit conjunt davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, en 
l’incident d’execució de sentència que se segueix amb el núm. 218/2010-Secció 1A.  

 

QUART.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló,  una vegada s’hagi homologat pel Jutjat el 
present conveni, presentarà, en els 15 dies següents, davant de la sala contenciosa-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el procediment de recurs d’apel·lació 
núm. 303/2017 (secció 3a), escrit de desistiment de l’esmentat recurs. 

 

CINQUÈ.-  Per tal que siguin d’aplicació els pactes previstos en aquest conveni cal que 
s’hagin acomplert les següents circumstàncies:  

a) hagi recaigut la resolució judicial de fermesa de la interlocutòria del Jutjat acordant 
l’homologació íntegra del present conveni tot declarant per finalitzades les actuacions 
judicials i acordant també el seu arxiu provisional, sense perjudici del que resulti pendent 
expressament previst al pacte segon. 

 b) hagi recaigut la resolució  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acordant també, 
per desistiment de l’actor, l’arxiu definitiu del recurs contra l’auto del Jutjat impugnat en 
apel·lació.  
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SISÈ.- Aquest conveni quedarà sense efectes si el Jutjat no acorda la seva homologació i si 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló no ha presentat escrit de desistiment del recurs 
d’apel·lació interposat. 

I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document en dos exemplars i un 
sol efecte en la data i lloc indicats a l’encapçalament, de la qual cosa jo el secretari en dono 
fe.” 

Es proposa al Ple l’adopció els següents acords: 

Primer.- Aprovar el conveni transaccional i autoritzar a l’alcalde a la seva signatura. 

Segon.- Reconèixer l’obligació realitzar el pagament d’1.000.000 d’euros a UNNIM un cop 
complerts tots els requisits del conveni. La realització del pagament es farà per ordre de 
l’Alcaldia previ certificat de la secretaria intervenció de compliment dels requisits. 

Tercer.- Condicionar l’eficàcia del primer i segon acord a l’obtenció a la fermesa de la 
modificació del pressupost de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló número 3 de 2018, que 
quedarà acredita mitjançant certificat de la secretaria intervenció, i a l’obtenció de l’operació 
de crèdit necessària pel finançament de l’obligació, que ha de ser aprovada per majoria 
absoluta pel Ple municipal. 

Quart.- Notificar els presents acord a UNNIM.” 
 
Votació: Aprovada per unanimitat 
 
3. Donació de compte al Ple del decret 293/18 que aprova la liquidació del pressupost 

municipal per a l’exercici 2017. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 293/18 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Es dona compte al Ple del decret 293/18 de 30 de maig i que  tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 03.301.17 
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2017. Aprovació. 
Motivació: Vist l’informe 9/18 del secretari interventor  
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2017 en els termes 
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte. 

 

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, d’aquest acord amb tota la documentació que forma part de 
l’expedient. 
 

Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de 
la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.” 
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Votació: Es donen per assabentats 
 
4. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de 

gener de 2018 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA GESTIÓ DEL 
PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2018 
 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.122.18.00 
Denominació: Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1/1/2018 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2018. 
 
Vist el que estableix l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb 
l’article 17 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2018 la 
següent:  2.982 habitants corresponent a 1.458 homes i 1.524 dones.” 
 
Votació: Aprovada per unanimitat 
 
5. Proposta de modificació de crèdits número 3/2018 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/2018 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’Ajuntament s’ha de tramitar l’expedient 
de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant transferències de 
crèdit i majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents.  

La normativa jurídica està recollida fonamentalment 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. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de Tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
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Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple. 

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció número 12/2018 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

“Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2018, que inclou les 
següents modificacions: 

A) Modificació pressupost de 2018       

     

1.Modificacions del pressupost de 
despeses  

    1.000.000,00 

     
1.1 Suplements de crèdit   1.000.000,00 

 

     

Aplicació Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

920/77000 Compliment sentències Can Ollé 0 1.000.000,00 1.000.000,00 

     
2. Modificacions del pressupost 
d'ingressos 

    1.000.000,00 

     
2.1 Nous o majors ingressos   1.000.000,00 

 

     

Concepte Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

91300 Préstec Can Ollé 0 1.000.000,00 1.000.000,00 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els 
crèdits de les partides que s’han indicat 
 
Votació: Aprovada per unanimitat 
 
6. Proposta de modificació de crèdits 

 “PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 5/2018 

Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’Ajuntament s’ha de tramitar l’expedient 
de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant transferències de 
crèdit i majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents.  
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La normativa jurídica està recollida fonamentalment 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. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de Tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament 
per majoria simple. 

Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció número 12/2018 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

“Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2018, que inclou les 
següents modificacions: 

A) Modificació pressupost de 2015       

     

1.Modificacions del pressupost de 
despeses  

    95.809,65 

     
1.1 Suplements de crèdit   95.809,65 

 

     

Aplicació Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

011/91300 Amortització de préstecs 211.309,68 2.988,50 214.298,18 

130/20301 
Arrendament emissora i cotxe 
policia 

15.300,00 12.780,05 28.080,05 

311/22733 Promoció Salut 1.000,00 37.180,93 38.180,93 

323/47900 
Subvenció concessió escola 
bressol 

48.108,33 4.008,33 52.116,33 

922/22600 Diverses 0 28.430,28 28.430,28 

922/61901 Meses de Concertació 4.745,75 4.814,65 9.560,40 

942/46300 
Transferències a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

122.506,43  5.606,91 128.113,34 

     
2. Modificacions del pressupost 
d'ingressos 

    95.809,65 
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2.1 Nous o majors ingressos   95.809,65 
 

     

Concepte Descripció 
Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

87000 
Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals 

581,76 95.809,65 96.391,41 

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 
un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  

Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els 
crèdits de les partides que s’han indicat”. 
 
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC, i 5 vots en contra per part de PDeCAT i 
ERC. 
 
 
7.   Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit 
 
Atès que existeixen obligacions i pagaments de l'exercici 2017 per les quals no va existir 
consignació pressupostària suficient per fer front al seu reconeixement i pagament. 
 
Vist que d'acord amb l'art.176 del Real Decret –Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),amb càrrec als 
crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost només podran contreure's obligacions 
derivades d'adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses en general que es 
realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 

Vista la modificació del pressupost incoada en aquest mateix ple que té com a objectius 
suplementar, amb romanent de tresoreria per a despeses generals, les aplicacions 
pressupostàries de l’exercici 2017 a les qual s’aplicaran les OPAs que tot seguit es detallen. 

 

Proposo al ple:  

PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits en relació a les factures que es 
relacionen i  declarar que el finançament d'aquest reconeixement serà amb càrrec als crèdits 
inicials del  pressupost de l'exercici 2018. 

N. Operació Fase Data Aplicació Import Nom terc. 

220170001314 OPA 01/01/2018 2018       922 61901 4.814,65 RECOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONIQUES, SL UNIPERSONAL 

220170003462 OPA 01/01/2018 2018       943 46601 1.004,00 CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT 

220170005931 OPA 01/01/2018 2018       334 22017 1.600,00 JAUME FARGAS COLL 

220170006233 OPA 01/01/2018 2018       3321 22016 217,80 INTERPROFESSIONALS, SCCL 

220170007061 OPA 01/01/2018 2018       340 22715 15.595,59 ASSOCIACIO ESPORTIVA DIAF 

220170007063 OPA 01/01/2018 2018       3321 22016 133,10 IGNASI GILABERT BAIXAULI 

220170007254 OPA 01/01/2018 2018       942 46300 835,12 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

220170007362 OPA 01/01/2018 2018       320 22737 1.200,00 BELLA SANCHO, CARLOS 

220170007928 OPA 01/01/2018 2018       340 22715 15.906,89 ASSOCIACIO ESPORTIVA DIAF 

220170007933 OPA 01/01/2018 2018       323 47900 4.008,33 SERVEIS PEDAGOGICS SCP 

220170008170 OPA 01/01/2018 2018       942 46300 3.767,79 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

220170008375 OPA 01/01/2018 2018       338 22611 284,35 MES GRAN. SERVEIS GRAFICS DIGITALS SL 
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220170008376 OPA 01/01/2018 2018       320 22729 1.640,00 SALUT I EDUCACIÓ EMOCIONAL SL 

220170008377 OPA 01/01/2018 2018       920 22211 2.401,85 MES GRAN. SERVEIS GRAFICS DIGITALS SL 

220170008378 OPA 01/01/2018 2018       920 22604 1.013,21 JAUME GUILLEM RODRIGUEZ 

220170008379 OPA 01/01/2018 2018       920 22211 181,50 CAMPAÑA TORRES, FRANCISCA 

220170008380 OPA 01/01/2018 2018       338 22611 363,00 NONA UMBERT SOLÀ 

220170008443 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 271,08 ENDESA ENERGIA SA 

220170008444 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 139,09 ENDESA ENERGIA SA 

220170008445 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 86,45 ENDESA ENERGIA SA 

220170008446 OPA 01/01/2018 2018       920 22710 10.673,07 MULTIANAU, SL 

220170008535 OPA 01/01/2018 2018       920 22400 6.887,84 RSM CORREDURIA DE SEGUROS, S.A. 

220170008641 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 1.008,26 ENDESA ENERGIA SA 

220170008642 OPA 01/01/2018 2018       1621 22703 7.350,53 CORPORACION CLD, SUTR, SL 

220170008643 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 407,52 ENDESA ENERGIA SA 

220170008644 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 466,95 ENDESA ENERGIA SA 

220170008645 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 1.229,26 ENDESA ENERGIA SA 

220170008646 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 1.900,61 ENDESA ENERGIA SA 

220170008647 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 1.037,49 ENDESA ENERGIA SA 

220170008652 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 987,63 ENDESA ENERGIA SA 

220170008653 OPA 01/01/2018 2018       165 22115 416,92 ENDESA ENERGIA SA 

220170008654 OPA 01/01/2018 2018       920 22116 1.104,68 ENDESA ENERGIA SA 

220170008656 OPA 01/01/2018 2018       3321 22016 240,20 LLIBRERIA ESPLUGUES SL 

220170008813 OPA 01/01/2018 2018       011 91300 2.988,50 BANC MARE NOSTRUM, SA 

220170008820 OPA 01/01/2018 2018       920 21200 238,61 SUMINISTROS TRAVIS, S.L.U. 

220170008821 OPA 01/01/2018 2018       920 21200 244,64 SUMINISTROS TRAVIS, S.L.U. 

220170008822 OPA 01/01/2018 2018       922 22734 3.163,14 AUTOCORB SA 

    95.809,65  

 

 

SEGON. Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa, es 
poden interposar els recursos següents: 
 
- REPOSICIÓ POTESTATIU davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un mes. 
- CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats Contenciós Administratius de 

Barcelona, en el termini de dos mesos. 
- QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat 

amb la normativa vigent. 
 
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del dia 
següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de l' última publicació apareguda al diari 
o butlletí oficial. 

 
 

Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC, i 5 vots en contra per part de PDeCAT i 
ERC. 
 
 
 
8. Declaració institucional de rebuig a la decisió judicial d’alliberar “La Manada” i per 

exigir que es continuï desenvolupant el pacte d’estat contra la violència de gènere. 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ DE 

REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL D'ALLIBERAR 'LA MANADA” I PER EXIGIR  QUE ES 

CONTINUÏ DESENVOLUPANT EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 
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La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i partits 

polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de totes les administracions. Per 

això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig més contundentment a la 

decisió de l’Audiència  Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els 

condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000 euros. 

Aquesta nova decisió judicial és,  a l’igual que la polèmica sentència, un menyspreu cap a 

totes les dones, atès que suposa una legitimació de la cultura de la violació, una 

revictimització de totes les dones agredides sexualment, projecta un marc d'inseguretat i  

desemparament per a totes les noies i dones, i  dona un perillós missatge cap a tota la 

societat.  

La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig social, 

amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no s'entén 

aquesta nova decisió judicial per l'impacte d'alarma social que crea i el missatge que des 

del món judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser d'altra manera en un Estat 

de Dret, però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la 

sustenta. Tal com demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco Cobo, 

que advocava per prorrogar la presó provisional sense condicions, el problema no és tant 

el marc legal, sinó la manca de voluntat d'aplicar-ho. 

I és que tant la sentència de condemna, com aquesta nova decisió judicial, demostren la 

necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la judicatura per acabar amb la 

justícia patriarcal i sentències que fomenten la revictimització de les dones agredides, la 

impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. La formació obligatòria en 

perspectiva de gènere és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la 

violència de gènere, dins les 213 propostes d'actuació que aborden la violència de 

gènere de forma integral, un Pacte que va ser proposta socialista, i  al qual el  nou 

govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La pròpia ministra de Justícia, Dolores 

Delgado, ha confirmat que s'accelerà la formació obligatòria de la judicatura. 

Davant aquest context, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló 

sol·licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents 

ACORDS 

1/Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència 

masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, 
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conscienciació, atenció, etc. i mostres  de solidaritat col·lectiva amb totes les dones víctimes, 

fent nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes. 

2/Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat contra la 

violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en gènere a tota 

l'Administració i també les mesures de coordinació i recursos amb el món local per fer front 

comú contra el masclisme. 

3/Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, dels 

abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de “La Manada” i la nova 

decisió judicial. 

4/Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la nova decisió 

judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la participació, donant 

especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi. 

5/Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de 

Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del 

Poder Judicial.” 

Votació: Aprovada per unanimitat 
 
 
9. Acceptació renúncia regidor Josep Maria Llop 
 
“ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR JOSEP MARIA LLOP 
 
Vist l’escrit presentat davant d’aquest mateix Ple, pel regidor adscrit al grup municipal del 
PDeCAT, el senyor Josep Maria Llop i Rigol, pel qual renuncia a la seva condició de regidor 
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per raons personals. 
 
Atès que l’art. 9 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals estableix 
que la condició de regidor es perd per renúncia, que haurà de fer-se efectiva per escrit, 
davant del Ple de la corporació. 
 
De conformitat a l’art. 182.1 de la Llei orgànica de règim electoral general, segons el qual, 
davant la renúncia d’un regidor, s’atribuirà l’escó al candidat, o en el seu cas, al suplent de la 
mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu ordre de col·locació. 
 
Atès que la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs 
representatius locals que preveu que quan es presentin escrits de renúncia, el Ple remetrà 
certificat de l’acord a la JEC, indicant el nom de la persona que hagi de cobrir la vacant. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia del senyor Josep Maria Llop i Rigol, de la seva condició de 
regidor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
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Segon.- Declarar vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal PDeCAT, que a 
les eleccions locals de 2015 es va presentar com la candidatura número 4 (Convergència i 
Unió).  
 
Tercer.- Traslladar a la Junta Electoral Central aquest acord als efectes de l’emissió de la 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat que correspongui. 
 
 Aprovada per unanimitat 
 
 
10.- Precs i preguntes 
 
Consten a la gravació digital del ple.  
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 23.15 h, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


