ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2015
A la Palma de Cervelló, el dia 20 de febrer de 2015, a les 20.10 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, Susanna Fort Mateos,
Judith Rubio, Josep M. Llop, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, Ma. Carmen SáenzTorre 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 el següent punt de l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anterior següents:
Ple ordinari número 10/14, de 14 de novembre de 2014
Ple extraordinari número 11/14, de 30 de desembre de 2014
Ple ordinari número 1/15, de 9 de gener de 2015
Ple extraordinari número 2/15, de 30 de gener de 2015
2. Proposta d’acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici
2015.
1. Aprovació de les actes anterior següents:
- Ple ordinari número 10/14, de 14 de novembre de 2014
Tothom, amb l’abstenció de Judith Menal, que no hi va assistir.
- Ple extraordinari número 11/14, de 30 de desembre de 2014
Tothom, amb l’abstenció d’Albert Guilera, Beatriz Gallego, Josep M. Llop, Carme SáenzTorre i Judith Rubio, que no hi van assistir.
- Ple ordinari número 1/15, de 9 de gener de 2015
Tothom
- Ple extraordinari número 2/15, de 30 de gener de 2015
Tothom, amb l’abstenció de Josep M. Llop i Judith Rubio, que no van assistir al Ple.

2. Proposta d’acord de desestimació de les al·legacions presentades i d’aprovació
definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2015
“MOTIVACIÓ
Per acord del Ple municipal de dia 9 de gener de 2015 es va aprovar provisionalment el
pressupost general municipal i la plantilla de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per a
l’exercici 2015.
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Aquest acord va ser objecte d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 20 de gener, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament pel termini de 15 dies
hàbils.
Durant el període d’informació pública es van presentar quatre al·legacions dins de termini:
- Primera al·legació presentada pel Sr. Josep Maria Llop, registre d’entrada
277/2015.
- Segona al·legació presentada per la Sra. Anna Pascual i Roca, registre d’entrada
286/2015.
- Tercera al·legació presentada pel Sr. Jordi Segura i Tejedor, registre d’entrada
295/2015.
- Quarta al·legació presentada pel Sr. Miquel Farga i Jorge, registre d’entrada
308/2015.

número
número
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En relació a les al·legacions el Lletrat, Sr. Josep González Ballesteros ha emès l’informe que
s’annexa al present acord, amb data 11 de febrer de 2015.
També s’introdueix una esmena per part de l’alcalde-president del Ple a l’acord d’aprovació
definitiva del pressupost de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en base a l’article 97 del
RD 2568/1986. De 28 de novembre.
DISPOSICIÓ
Es proposa:
Primer.- Incorporar com a motivació dels presents acords l’informe citat en la motivació dels
presents acords (annex I).
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la causa citada i justificada en
l’informe, és a dir, la manca d’obligació d’incloure els imports citats en el pressupost de
2015.
Tercer.- Introduir les esmenes en l’acord d’aprovació definitiva del pressupost de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló de 2015 consistents en:
Primer.- En la plantilla de personal, es creen dues places de C1. Aquestes dues places es
proveiran internament entre les persones que ocupen places de C2. Dues de les tres places
de C2, les ocupades definitivament, es qualifiquen a extingir. Això fa necessari la següent
transferència de crèdit: 2.898’48 euros de l’aplicació pressupostària 922.153.00 a l’aplicació
pressupostària 922.121.00.
Segon.- S’incorpora a l’annex de subvencions una subvenció nominativa a la Creu Roja de
1.500 euros, comptabilitzat a l’aplicació 230.461.02. La subvenció a l’entitat La Gralla es
redueix a 3.500 euros. I, dins de l’aplicació 331.480.02, es preveu una subvenció a
l’associació “Banc del temps” per import de 500 euros. L’alliberament de recursos es
destinen mitjançant una transferència de crèdit a ajuts socials. És a dir, una transferència de
crèdit de 1.000’00 euros de l’aplicació del pressupost de despeses 331.480.02 a l’aplicació
230.480.00.
Tercer.- Per destinar part de la subvenció de Plans d’ocupació de la DIBA a material es
realitza una transferència de crèdit de l’aplicació 151.131.01 (Producció de béns públics de
caràcter social. Urbanisme. Laboral temporal plans d’ocupació) amb un import de 82.335,35
inicial a l’aplicació 151.210.00 (25.617,08).
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Quart.- Considerar que ha quedat aprovat definitivament el pressupost de l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló per a 2015, tal com s’adjunta a l’Annex II.
Cinquè.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resum
del pressupost i la plantilla municipal que s’incorporen com a annex als presents acords.
Sisè.- Notificar els presents acords als interessats, juntament amb els annexos dels acords.
Setè.- Informar que contra l’aprovació del pressupost i de la plantilla, 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 de l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.”
Votació: 6 vots a favor per part dels regidors de LPS i 5 vots en contra per part dels regidors
de CIU. En relació a l’apartat segon, abstenció per part dels regidors de CIU.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21 hores i 45 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
L’alcalde

El secretari interventor
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