ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2014.
A la Palma de Cervelló, el dia 19 de juny de 2014, essent les 20:03 hores, 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 Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio
Obiols, Susanna Fort Mateos, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Ma. Carmen
Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. Excusa la seva absència Judith Menal
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar el següent punt de l’ordre del dia:
1. Proposta presentació recurs d’incident d’execució de la sentència de la divisió
patrimonial per segregació.
1. Proposta presentació recurs d’incident d’execució de la sentència de la divisió
patrimonial per segregació.
“PROPOSTA PRESENTACIÓ RECURS D’INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA
DE LA DIVISIÓ PATRIMONIAL PER SEGREGACIÓ
PROCEDIMENT
Codi: 01.134.13.01
Denominació: Divisió patrimonial derivada del Decret 185/1998, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova la segregació d’una part del terme municipal de Cervelló per constituir un nou
municipi amb el nom de la Palma de Cervelló.
MOTIVACIÓ
Primer. El dia 30 de desembre de 2011, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va resoldre per mitjà de la
Sentència 925/11 el recurs contenciós administratiu 327/2010. Aquesta Sentència ordena a
la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures necessàries per determinar exactament
la divisió del patrimoni (es a dir per executar la divisió) que va resultar de la segregació
municipal de la Palma de Cervelló disposada pel Decret 185/1998, de 21 de juliol, de la
mateixa Generalitat.
Segon. El dia 22 d’abril de 2013, la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va dictar una resolució en la qual
formula la proposta d’execució de la divisió patrimonial i atorga audiència als municipis
afectats. La resolució va ser notificada a l’Ajuntament el dia 9 de maig de 2013, segons
resulta de l’entrada 1113 del registre general municipal.
Tercer. El dia 21 de maig de 2013, l’alcalde de la Palma de Cervelló va dictar el decret
325/13, pel qual va disposar formular al·legacions a la proposta indicada a l’apartat anteriors
dins del termini d’audiència conferit. Les al·legacions van ser formulades per correu certificat
administratiu el dia 24 de maig de 2013 per mitjà de l’escrit inscrit com la sortida 513 al
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registre general municipal el mateix dia. Les al·legacions es van notificar a la Generalitat el
dia 27 següent.
Quart. El dia 14 d’abril de 2014, la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va dictar una resolució en la qual
aprovava l’execució de la divisió del patrimoni, la qual confirma en tots els seus termes la
proposta de 22 d’abril de 2013 i desestima les al·legacions dels dos ajuntaments. La
resolució va ser notificada a l’Ajuntament el 23 d’abril de 2013, segons resulta de l’entrada
993 del registre general municipal.
Cinquè. A requeriment de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, la senyora Maria Criseida
Ramírez Domínguez, economista, master en Gestió i Tècniques Superiors de l’Empresa per
l’Universitat de Barcelona, i funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, de la subescala d’Intervenció Tresoreria, categoria superior, ha emès un informe,
datat el 28 de gener de 2014, en el qual analitza la proposta de resolució de la
vicepresidenta, de 22 d’abril de 2013, quan a la component més important del passiu a
dividir, el procedent de les operacions de crèdit, i conclou en aquest informe de manera
taxativa que l’esmentada proposta no s’ajusta en cap cas a la divisió patrimonial disposada
pel Decret 185/1998.
Sisè. El dia 22 de maig de 2014, l’advocat i secretari d’Administració Local, categoria
d’entrada, senyor Josep González Ballesteros, ha emès un informe jurídic que detalla les
il·legalitats en què incorre la resolució de la consellera de 14 d’abril de 2014, i proposa
l’exercici de les accions que disposa aquest acord. Aquest informe dóna compliment a
l’informe preceptiu exigit per l’article 54.3 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
En mèrit a tot l’anterior, l’alcalde proposa al ple, l’adopció del següent
ACORD
Primer. Plantejar davant de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i dins de les actuacions del recurs contenciós
administratiu 327/2010, incident d’execució de sentència motivat en què la resolució de la
vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya de 14 d’abril de 2014 no executa la divisió patrimonial causada per
la segregació municipal de la Palma de Cervelló, en els termes disposat per la Sentència
925/11, de 30 de desembre de 2011, que va resoldre el recurs esmentat pels motius que
consten a l’escrit que planteja aquest incident i que figura com annex aquest acte.
Segon. Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució de la vicepresidenta
del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, de 14 d’abril de 2014, sobre l’execució de la divisió patrimonial causada per la
segregació municipal de la Palma de Cervelló, ja que infringeix la legalitat aplicable i, en
especial, els articles 4 i 5 del Decret 185/1998, de 21 de juliol, que va disposar aquesta
divisió, pels motius que consten als informes identificats a l’expositiu d’aquest acord, i exercir
en el seu cas, els recursos i accions contra les resolucions que finalitzin aquest recurs fins
que es reconeguin plenament les pretensions municipals.
Tercer. Declarar que el fonament de les dues accions és diferent, ja que el primer es
fonamenta en la manca d’execució de la Sentència ferma indicada, i el segon en la
il·legalitat de la resolució impugnada per infracció de la legalitat vigent.
Quart. Motivar l’exercici d’aquesta acció en els informes econòmic de la senyora Maria
Criseida Ramírez Domínguez i jurídic del senyor Josep González Ballesteros que han estat
identificats a l’expositiu d’aquest acord.
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Cinquè. Conferir la defensa municipal al lletrat Josep González Ballesteros, advocat
col·legiat 979 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, i la representació al procurador
Jaume Guillem Rodríguez.”
Votació: unanimitat dels 10 regidors presents
Intervencions:
SR. Xavier Gongález diu que allò que es pretén amb aquestes accions és seguir en la línia
de defensa pactada amb tots els grups. El decret de segregació en el que es determinen els
criteris de repartiment insta a la Generalitat a dividir el patrimoni, i la generalitat ho ha fet
incorrectament. No s’està d’acord amb la resolució. Amb aquestes accions s’obren dues
vies, d’una banda, un incident d’execució de sentència atès que la resolució de la
Generalitat de Catalunya és en execució d’una sentènica, i d’altra banda, un recurs contra el
propi acte administratiu de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Josep Maria Llop diu que ja han parlat molt de la segregació i és un tema complicat.
Es un matrimoni amb actius i passius que s’ha de dividir. D’acord amb la resolució de la
Generalitat la Palma ha de pagar 770.000 euros. Demanen una suspensió de l’execució.
També demana que es pagui allò que realment es deu. No dubta de la defensa jurídica, que
és molt bona. Es una estratègia de tot un poble que comparteixen. Estan d’acord i quan
estaven al govern han seguit la mateixa línia. El procés es pot allargar cap a uns dos anys.
Tot això pot comportar unes despeses de 180.000, com a molt, addicionals d’interessos i
costos processals. Aquest import, juntament amb el deute representen un percentatge
importat del pressupost. No és un tema menor. Vol preguntar si es crearà la comissió de
seguiment en temes de segregació i si es pagarà alguna cosa extraordinària a l’assessor per
defensar aquest cas.
El Sr. Xavier González diu que la tasca del assessor en aquest cas va inclòs en el seu
contracte i que sí es crearà la comissió en el proper ple ordinari.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20 hores i 25 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
L’alcalde

El secretari interventor
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