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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3/13 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE MAIG DE 2013. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de maig de 2013, essent les 20 hores i 3 minuts, 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 sotasignant 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 Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera 
Planas, Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.  
 
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. Informes d’alcaldia. 
 
2. Aprovació d’actes anteriors: 

 
- Ple ordinari número 2, de 8 de març de 2013 

 
3. Donació de compte del decret 255/13, de 22 d’abril, pel qual s’aprova la liquidació 

del pressupost municipal del 2012. 
 
4. Aprovació de l’esmena a l’acta de delimitació del terme municipal amb el municipi 

de Corbera de Llobregat. 
 
5. Modificació de pressupost número 2/2013. 
 
6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.  
 
7. Nomenament de Jutge de Pau i suplent. Proposta d’acord. 
 
8. Precs i preguntes. 

 
 
1. Informes d’alcaldia. 
 
En relació a la sentència que ha arribat per la reclamació del Sr. Ramos, l’alcalde vol remarcar 
que des de l’ajuntament s’ha fet allò que es creia ajustat a dret. Tant la primera sentència com 
l’informe de la comissió jurídica assessora consideraven que no hi havia responsabilitat per part 
de l’ajuntament. El Tribunar Superior de Justícia manifesta que la responsabilitat era 
compartida entre el Sr. Ramos i l’ajuntament.  

 
 

2. Aprovació d’actes anteriors: 
 
Ple ordinari número 2, de 8 de març de 2013. 
 
No vota la regidora del grup de Convergència i Unió, Judith Menal Tolsa,  que s’ha absentat 
durant la votació. 
S’aprova l’acta per unanimitat de la resta de membres consistorials presents. 
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3. Donació de compte del decret 255/13, de 22 d’abril, pel qual s’aprova la liquidació del 
pressupost municipal del 2012. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 255/13 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2012. 
 
Es dóna compte al Ple del decret 255/13 de 22 d’abril i que  tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 03.301.12 
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2012. Aprovació. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2012 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. 
 

Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de la 
Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma. 
      
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA 
 
Miquel Sigalat Navarro, secretari interventor de l'Ajuntament de La Palma de Cervelló, certifico 
que l’alcalde Xavier González Alemany, dicta aquest acte i signa la seva documentació, 
integrant del seu Llibre de Resolucions, a la Palma de Cervelló, el dia 22 d’abril de 2013.” 
 
L’alcalde, 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 10 de maig de 2013” 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: exposa que aquest 
any és la radiografia d’allò que s’ha fet pressupostàriament al llarg de l’any i explica a grans 
trets els pressupost. La diferència positiva entre ingressos i despeses és de 370.000 euros. 
L’estalvi net és de 156.000 euros. Hi ha un estalvi d’aproximadament el 4,8% sobre els 
ingressos. Fa unes reflexions al respecte: la previsió d’ingressos va ser correcta, les despeses 
s’han reduït respecte allò pressupostat. Ha hagut un exercici de contenció. La valoració és 
positiva. El deute viu s’ha reduït. El 2012 ha estat un exercici de contenció econòmica. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: afirma que hi ha 
factures que no s’han pagat i aquest fet s’ha de tenir en compte. Les factures pendent no són 
imprevistes. És cert que el préstec era obligatori per pagar els proveïdors, però bé que s’havia 
de pagar als proveïdors. 
 



 

C/ Sant Cristòfol,  s/n.  3 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 
 

Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: exposa que el 
reconeixement extrajudicial hauria de ser una mesura excepcional i no un recurs recurrent. 

 
 

4. Aprovació de l’esmena a l’acta de delimitació del terme municipal amb el municipi de 
Corbera de Llobregat. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESMENA A L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL AMB EL MUNICIPI DE CORBERA DE LLOBREGAT. 
 
MOTIVACIÓ 
 
En  data 30 de juny de 2008 es va procedir a la signatura de l’acta d’atermenament entre els 
municipis  de La Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat,  amb la intervenció de la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques.  
 
Mitjançant acord de ple adoptat en sessió ordinària d’11 de juliol de 2008 es va aprovar l’acta 
de delimitació del terme municipal amb el municipi de Corbera de Llobregat. 
Com a conseqüència de la falta de coincidència entre els límits municipals proposats i els límits 
parcel.laris existents, es va acordar modificar aquests límits fent-los coincidir amb la pràctica 
totalitat dels límits privats de les parcel.les.    
 
En data 16 de novembre de 2012 es formula l’esmena a l’acta de delimitació entre els termes 
municipals de la Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat que corregeixen les incoherències 
esmentades .  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat a l’art. 38, 39 i 40 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals. 
 
Atès que l’art. 47.2.c)  de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 
per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme municipal. 
 
DISPOSICIÓ 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: APROVAR l’esmena a l’acta d’atermenament practicat entre els municipis de La Palma 
de Cervelló amb Corbera de Llobregat, fotocòpia de la qual s’adjunta com a annex a aquest 
acte. 
 
Segon: FACULTAR al Sr. Alcalde per a l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a 
promoure l’efectivitat d’aquests acords. 
 
Tercer: NOTIFICAR a la Direcció General d’Administració Local  de la Generalitat de 
Catalunya, i a l’ajuntament de Corbera de Llobregat aquest acord. 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 19 de març de 2013” 
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Els precedents acords han quedat aprovats per unanimitat dels membres consistorials 
presents. 

 
 

5. Modificació de pressupost número 2/2013. 
 

“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2013 

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 majors ingressos 
recaptats, 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. 

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 

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

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2013, que inclou les següents 
modificacions: 

Modificació pressupost de 2013       

      
1.Modificacions del 
pressupost de 
despeses          81.110,96 

      

1.1 Suplements de crèdit   81.110,96  

      
Aplicació Descripció Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

151 21000 Urbanisme. Manteniment vials 23.200,00 22.283,45 45.483,45

922 22100 Administració. Electricitat 96.369,33 58.827,51 155.196,84
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2. Modificacions del pressupost d'ingressos     81.110,96 

      

2.1 Nous o majors ingressos   81.110,96  

      
Concepte Descripció Consignació 

inicial 
Proposta 

d'increment 
Consignació 

definitiva 

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 0,00 81.110,96 81.110,96

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 

L’alcalde 

Xavier González Alemany 

La Palma de Cervelló, 6 de maig de 2013” 

Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors 
senyors Xavier González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, 
David Serlavós Serra, Judith Rubio Obiols i Susanna Fort Mateos. 
 
Han votat en contra els 5 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 

 
 

6. Reconeixement extrajudicial de crèdit.  
 
“PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 

  
Atès que existeixen factures de l'exercici 2012 per les quals no va existit 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 2013 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 2013. 
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N. Operació Aplicació Import Nom terc. 
220120007688 2012       130 20300 1.578,63 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 

220120007707 2012       151 21000 1.064,80 GARNES GIBERGA JOAN 

220120007291 2012       151 22109 350,78 SUMINISTROS TRAVIS, S.L.U. 

220120007708 2012       151 22706 864,19 M-305-I,S, S.L. 

220120007689 2012       151 22709 1.738,50 JARDINERIA BUSQUET SL 

220120007500 2012       162 22700 3.866,77 CESPA GR 

220120007524 2012       162 22700 10.894,38 CONCESIONARIA BARCELONESA, SL 

220120007803 2012       162 22700 1.674,57 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

220120007796 2012       130 22000 250,83 RICOH ESPAÑA, SL 

220120007799 2012       922 20600 46,88 RICOH ESPAÑA, SL 

220120007798 2012       922 21200 136,73 ASCENSORS EBYP, SA 

220120007690 2012       922 22100 183,94 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007691 2012       922 22100 1.324,69 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007692 2012       922 22100 408,28 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007693 2012       922 22100 371,89 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007694 2012       922 22100 2.169,12 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007695 2012       922 22100 302,52 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007696 2012       922 22100 885,19 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007697 2012       922 22100 409,77 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007698 2012       922 22100 289,35 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007700 2012       922 22100 2.004,93 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007702 2012       922 22100 326,81 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007703 2012       922 22100 237,79 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007704 2012       922 22100 103,86 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007777 2012       922 22100 1.249,60 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007778 2012       922 22100 409,67 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007779 2012       922 22100 2.107,28 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007780 2012       922 22100 373,16 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007781 2012       922 22100 305,39 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007782 2012       922 22100 283,34 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007783 2012       922 22100 928,08 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007784 2012       922 22100 1.081,89 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007785 2012       922 22100 1.027,98 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007786 2012       922 22100 2.214,19 UNION FENOSA COMERCIAL SL 

220120007714 2012       922 22102 2.385,37 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 

220120007802 2012       922 22103 458,00 CORBERA Y LA PALMA SA 

220120007706 2012       922 22200 2.862,63 TELEFONICA DE ESPAÑA, SA 

220120007656 2012       922 22299 309,76 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL) 

220120007709 2012       922 22299 1.089,00 MARC GONZALEZ ALBARRACIN 

220120007710 2012       922 22299 726,00 ROIG PI JORDI 

220120007711 2012       922 22299 605,00 ROIG PI JORDI 

220120007650 2012       922 22601 47,25 MENDEZ RODRIGUEZ, JESUS (L'ALIANÇA) 

220120007651 2012       922 22601 46,50 MENDEZ RODRIGUEZ, JESUS (L'ALIANÇA) 

220120007801 2012       922 22601 60,00 FLORS I MOBLES CORBERA SL 

220120007490 2012       922 22602 2.087,25 MES GRAN. SERVEIS GRAFICS DIGITALS SL 

220120007687 2012       922 22604 5.172,75 EL DRET DE LA TERRA SL 
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220120007289 2012       922 22700 1.284,68 PULIM, S.A. 

220120007290 2012       922 22700 11.702,70 PULIM, S.A. 

220120007731 2012       932 22699 9.295,84 ORGT.ORGANISME GESTIO TRIBUTARIA 

220120007796 2012       922 22000 1.512,45 RICOH ESPAÑA, SL 

  TOTAL 81.110,96   
 
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. 

L’alcade 
 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 6 de maig de 2013” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors 
senyors Xavier González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, 
David Serlavós Serra,  Judith Rubio Obiols i Susanna Fort Mateos. 
 
S’hi han abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i 
Planas, Judith Menal i Tolsa, Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Maria Beatriz Gallego 
Rico. 
 
 
7. Nomenament de Jutge de Pau i suplent. Proposta d’acord. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I 
SUPLENT 
 
Vist l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 12 de 
febrer de 2013, requerint l’Ajuntament per a l’inici dels tràmits establerts en els articles 4, 5, 6 i 
7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013, aprovant les bases 
reguladores de la convocatòria pública de les places de Jutge de Pau titular i suplent. 
 
Vistes les sol·licituds i la documentació presentada pels aspirants  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
nomeni per ocupar les vacants en el càrrec de Jutge de Pau titular i suplent les persones 
següents: 
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CÀRREC NOM DNI 
Jutge de Pau titular Mª Pilar del Rosario Rodriguez Laviña 17110379N 
Jutge de Pau suplent Ramon Batlle i Gelabert 36597478Q 
 
L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 6 de maig de 2013” 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:  
 
Xavier González Alemany, alcalde: Informa al Ple que en data 10 de maig de 2013,  amb 
posterioritat a la convocatoria de la sessió, el Sr. Ramón Batlle i Gelabert, mitjançant instancia 
registrada d’entrada amb el número 1120, desisteix de la seva sol.licitud al càrrec de Jutge de 
Pau. Proposa modificar l’acord en el sentit d’eliminar  la proposta del Sr. Ramón Batlle i 
Gelabert com a Jutge de Pau suplent.  
 
Per unanimitat dels membres consistorials presents es modifica la proposta, que queda de la 
següent manera: 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I 
SUPLENT 
 
Vist l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 12 de 
febrer de 2013, requerint l’Ajuntament per a l’inici dels tràmits establerts en els articles 4, 5, 6 i 
7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013, aprovant les bases 
reguladores de la convocatòria pública de les places de Jutge de Pau titular i suplent. 
 
Vistes les sol·licituds i la documentació presentada pels aspirants  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
nomeni per ocupar la vacant en el càrrec de Jutge de Pau titular  la Sra. Mª Pilar del Rosario 
Rodríguez Laviña amb DNI 17110379N”. 
 
El precedent acord modificat ha quedat aprovat per unanimitat dels membres 
consistorials presents. 
 
 
8. Moció per urgència 
 
Abans de la votació de la moció, es sotmet a votació la urgència d’introduir aquesta moció en 
l’ordre del dia. 
 
La urgència ha estat aprovada per unanimitat dels membres consistorials presents. 
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“MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA APROVADA PEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 
 
El Tribunal Constitucional ha resolt admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel govern espanyol contra la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya el 
passat mes de gener  i declarar-la suspesa. 
 
Davant d’aquest fet sense precedents, ja que mai fins avui no s’havia impugnat una declaració 
política aprovada per un parlament escollit democràticament, cal afirmar que no permetrem  
que un tribunal silenciï la veu d’una gran majoria del poble de Catalunya. 
 
Les eleccions del passat dia 25 de novembre, que van tenir la participació més elevada dels 
darrers 30 anys,  van donar com a resultat una àmplia majoria al Parlament de Catalunya 
d’aquelles forces polítiques que defensen la sobirania del poble de Catalunya i el dret a decidir. 
Aturar el procés del dret a decidir suposaria un acte de deslleialtat cap a tots els catalans i 
catalanes que van anar a votar a les passades eleccions. 
 
Quan la majoria del poble de Catalunya vam decidir iniciar aquest camí del dret a decidir ja 
sabíem que estaria ple de dificultats i d’entrebancs. Davant d’aquestes adversitats hem de 
seguir avançant amb serenitat i seguint els principis que es van fixar a l’inici del procés: 
radicalitat democràtica i una actitud plenament pacífica, constructiva i positiva. 
 
Atès que el ple de l’ajuntament de la Palma de Cervelló va aprovar per unanimitat la seva 
adhesió a la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya, ara suspesa pel 
TC, els grups municipals de la Palma Sempre i de Convergencia i Unió proposen al ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Exigir respecte per les decisions del nostre Parlament que són expressió de la 
voluntat democràtica del poble de Catalunya.  
 
SEGON.-Reiterar la nostra adhesió a la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de 
Catalunya i el nostre suport al procés iniciat per a l’exercici del dret a decidir,  que, amb 
independència de quin sigui el criteri de les institucions de l’estat,  s’ha de traduir en la 
convocatòria d’un referèndum o consulta perquè el poble de Catalunya determini el seu futur 
polític, dins o fora de l’estat espanyol.  
 
TERCER.-Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups del 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
La Palma de Cervelló, 10 de maig de 2013.” 
 
La precedent moció ha estat aprovada per unanimitat dels membres consistorials 
presents. 
 
 
9. Precs i preguntes. 
  
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta 
sobre la resolució de la Generalitat de Catalunya sobre la divisió patrimonial. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: respon que tot just ha arribat la resolució i insta al cap de 
l’oposició a consensuar la resposta. La proposta i l’informe en els quals es fonamenta la 
resolució no són correctes. 
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Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta 
sobre la política de beques pel menjador escolar. 
 
Francisco Cortés Roca, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: explica que des 
dels serveis socials de l’ajuntament es parteix de la baremació proposada pel Consell 
Comarcal. Però, a més, l’ajuntament concedeix ajuts a partir dels informes socials. 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 11 minuts, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta. 
 
El secretari interventor 
 
 


