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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 11/12 DE L’AJUNTAMENT 
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 30 de novembre de 2012, essent les 20 hores i 5 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, José Lombardía Pérez, Josep Maria Llop  Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert 
Guilera Planas, Beatriz Gallego Rico, i Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado.  
 
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. Pressupost municipal per a l’exercici 2013. Aprovació provisional. 
 
2. Acceptació de la renúncia presentada pel regidor José Lombardía Pérez del Grup municipal 
La Palma Sempre, i trasllat de la mateixa a la Junta Electoral Central. 
 
1. Pressupost municipal per a l’exercici 2013. Aprovació provisional. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2013 
 
Vist el  projecte de Pressupost General de la Corporació i l’informe del secretari de data d’avui 
per a l’exercici 2013. 
 
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 2013 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 quinze 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, 30 de novembre 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 José Lombardía Pérez. 
 
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. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: defensa el projecte 
dels pressupostos municipals. El pressupost d’ingressos i de despeses està sobre els 3 milions 
i mig d’euros. Remarca que el capítol de personal es congela. Hi haurà unes inversions d’uns 



 

C/ Sant Cristòfol,  s/n.  2 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 
 

300.000 euros. Els ingressos per IBI s’incrementen tot i que el tipus es manté per l’increment 
de la base liquidable. No hi ha operacions de crèdit. Pel que fa al capítol de despeses destaca 
que, tot i congelar-se les despeses de personal, es manté la plantilla sense retallades: 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló no retalla la plantilla. Explica que hi ha una reducció de la 
despesa en allò que es necessita per funcionar. Les transferències corrents a les entitats del 
municipi es mantenen. És a dir, que s’aposta per les entitats palmarenques. Detalla el motiu de 
les diferents inversions. La despesa social s’incrementa. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: comenta que no 
disposaven del pressupost físic, tot i que el tenien per correu electrònic des de dimarts. 
S’estranya que donada la situació actual el pressupost s’incrementi. Per altra banda, creu que 
és una temeritat pressupostar un augment dels ingressos de l’Estat com s’ha fet. Li sobta que 
la major inversió es faci en el magatzem de la bridada i que la inversió en enllumenat es deixi 
pel 2014. Explica que no votaran a favor perquè l’execució del dia a dia no es fa bé; hi ha 
despeses, com la de l’assessor jurídic, que no és necessària, hi ha personal suficient per 
atendre les responsabilitats de l’ajuntament. Hi ha moltes despeses que es podrien reduir. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: explica que hi ha una 
diferència d’ingressos perquè la Diputació redueix les seves aportacions però se n’incrementen 
les de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’aportació de l’Estat ha augmentat sota indicació de 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Espanyola. La despesa social, tenint en 
compete les despeses de personal, les transferències de capital i els programes d’ocupació, 
s’ha incrementat perquè augmenten les transferències a particulars. Pel que fa a les inversions, 
repeteix que hi ha moltes inversions necessàries i que és urgent adquirir la nau de la brigada 
per la situació de concurs en què es troba el propietari actual. Si l’ajuntament no actua ràpid es 
podria perdre l’oportunitat de la compra. Acaba explicant que la gestió no es fa malament 
perquè no s’ha retallat cap servei ni s’ha prescindit de cap treballador; s’han fer ajustos i 
retallades, però no s’ha desmuntat cap servei municipal. Tot això significa que no s’actua tan 
malament. Diu que li sap greu que votin en contra. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: explica que la 
seva queixa és que no han acceptat cap de les propostes que ha fet el seu grup, no que hagin 
fet les coses malament. Creu que no pot haver endarreriments en els pagaments, per exemple. 
L’IBI s’ha apujat i els ingressos no són menyspreables. Pensa que les despeses ordinàries sí 
que es poden retallar, tothom es pot estrényer el cinturó. També opina que es podrien 
mancomunar serveis. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: acaba dient que el 
marge de maniobra en les despeses de l’ajuntament és molt reduït. D’altra banda, està d’acord 
en donar més informació per tal de fer-los partícips de les decisions que es prenguin en temes 
de reducció de despeses i de relació amb els proveïdors. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: explica que els darrers 5 anys s’ha treballat per no fer 
retallades que afectin els serveis municipals. El problema de tresoreria és comú a molts 
municipis; fins i tot, la Diputació de Barcelona treballa per ajudar els ajuntaments en aquest 
sentit. També vol destacar que s’està estudiant quins serveis i en quines condicions poder ser 
mancomunats. 
 
 
2. Acceptació de la renúncia presentada pel regidor José Lombardía Pérez del Grup 
municipal La Palma Sempre, i trasllat de la mateixa a la Junta Electoral Central. 
 
“ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL 
DE LA PALMA SEMPRE, JOSÉ LOMBARDÍA PÉREZ. 
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Vist l’escrit presentat davant d’aquest Ajuntament, en data 27 de novembre de 2012, número 
d’assentament en el Registre General d’Entrada 3217, pel regidor adscrit al grup municipal de 
La Palma Sempre-Entesa pel Progrés Municipal,el senyor José Lombardía Pérez, 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 José Lombardía Pérez, de la seva condició de regidor 
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
Segon.- Declarar vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal de La Palma Sempre-
Entesa pel Progrés Municipal. 
 
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 de la candidata senyora Susanna Fort 
Mateos. 
 
L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 27 de novembre de 2012” 
 
Els precedents acords han quedat aprovats per unanimitat dels membres consistorials 
presents. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
José Lombardía Pérez, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: explica que els 
motius de la renúncia es deuen a canvis en la seva situació personal i profesional que fan que 
sigui impossible dedicar el temps necessari a l’ajuntament. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: agraeix al senyor Lombardía la tasca realitzada i li desitja 
sort en l’etapa que comença. Espera que continuï vinculat al grup La Palma Sempre. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 25 minuts, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta. 
 
El secretari interventor 
 
 


