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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 8/12 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2012. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 14 de setembre 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, i abans de deliberar els 
punts de l’ordre del dia, l’alcalde vol informar de determinats temes. Comenta que l’inici del nou 
curs escolar ja es farà en l’ampliació que s’ha dut a terme. Es tracta d’un projecte que fa molts 
anys que es persegueix i, per tant, és un motiu d’alegria per a tots els palmarencs. Tot i que 
l’obra  no està recepcionada, s’ha fet acta d’ocupació per tal que es pugui iniciar el curs, això sí, 
amb totes les mesures de seguretat. 
 
També explica que s’han presentat unes al·legacions a un acord de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona que afecta a interessos i competències municipals. Aquests acords afecten el servei 
de subministrament d’aigua i el servei de tractament d’aigües residuals. 
 
Tot seguit, el Ple de l’Ajuntament passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes anteriors: 
 

-Ple número 7, de 13 de juliol de 2012. 
 
2. Donació de compte al Ple del decret 406/12 que aprova la liquidació del pressupost 
municipal per a l’exercici 2011. 
 
3. Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2013. 
 
4. Mocions presentades. 
 

 5. Precs i preguntes. 
 

 
1. Aprovació d’actes anteriors 
 
Ple número 7, de 13 de juliol de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres consistorials 
presents. 
 
 
 2. Donació de compte al Ple del decret 406/12 que aprova la liquidació del pressupost 
municipal per a l’exercici 2011. 

 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 406/12 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2011. 
 
Es dóna compte al Ple del decret 406/12 de12 de juny i que  tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 03.301.11 
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2011. Aprovació. 
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DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2011 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 14 de setembre de 2012. 
 
L’alcalde, 
Xavier González Alemany” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta si s’hi 
ha incorporat tots els romanents de crèdit. 
 
Miquel Sigalat Navarro, secretari interventor municipal: respon que sí que s’hi ha incorporat 
tots els romanents de crèdit. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat del decret 406/12 que aprova la liquidació del 
pressupost municipal per a l’exercici 2011. 

 
 

3. Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2013. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2013 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada 
al DOGC número 6159, de 28 de juny de 2012, per la qual s’estableix el calendari  oficial de 
festes laborals per a  l’any 2013, i que són les següents: 
 
1 de gener (Any Nou) 
29 de març (divendres Sant) 
1 d’abril (Dilluns de Pasqua) 
1 de maig (Festa del Treball) 
24 de juny (Sant Joan) 
15 d’agost (l’Assumpció) 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
1 de novembre (Tots Sants) 



 

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

6 de desembre (Dia de la Constitució) 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals, 2 
tindran caràcter local, i atès que el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, estableix que les 2 festes 
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que l’acord de 
l’Ajuntament que proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a 
festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2013 els dies: 
 

- 16 d’agost 
- 24 de setembre 

 
Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
La Palma de Cervelló, 6 de setembre de 2012 
 
Xavier González Alemany 
Alcalde” 
 
Amb anterioritat a la votació s’ha produït la següent intervenció: 
 
Xavier González Alemany, alcalde: indica que s’ha fet una esmena a l’acord. Finalment, les 
festes laborals locals per a l’any 2013 són el 20 de maig i el 24 de setembre. 
 
El precedent accord, amb l’esmena introduïda, ha quedat aprovat per unanimitat dels membres 
consistorials presents. 
 
 
4. Mocions presentades. 

 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LA PALMA SEMPRE I CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN 
DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I UNA AGENCIA TRIBUTÀRIA PRÒPIA 
 
Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 
  
Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la Carta 
Europea d’Autonomia Local. 
  
Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, 
autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals. 
  
Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de Catalunya així 
com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a diferents principis com 
el d’asimetria i diferenciació. 
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Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos en 
territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana dels ajuntaments 
catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra administració. 
  
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi hagi un 
nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis recursos 
fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de finançament 
ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals. 
  
Atès que el parlament de Catalunya, el passat 25 de juliol de 2012, va aprovar un nou model de 
finançament basat en el Concert econòmic.  
  
Per tot, això, els grups municipals de la Palma Sempre i de Convergència i Unió, proposen al 
ple que adopti els següents 

ACORDS 

Primer. Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre els seus recursos i el seu futur de 
manera lliure i democràtica. 
  
Segon. Reconèixer la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya, que posi 
punt i final al dèficit fiscal que pateix i que obliga a les Administracions Públiques, inclosos als 
ajuntaments, a executar importats ajustos pressupostaris derivats de la crisis econòmica actual. 
  
Tercer. Adherir-se a la Resolució del pacte fiscal aprovada pel Parlament de Catalunya, el 25 
de juliol de 2012, amb un ampli consens i donar ple suport al Govern de la Generalitat de 
Catalunya en la seva negociació, la qual suposarà una millora del finançament de Catalunya, 
dels Ajuntaments i al món local. 
  
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
La Palma de Cervelló, 6 de novembre de 2012” 
 
Amb anterioritat a la votació s’ha produït la següent intervenció: 
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: agraeix el 
consens que s’ha aconseguit. 
 
El precedent acord ha quedat aprovat per unanimitat dels membres consistorials presents. 
 

 
5. Precs i preguntes. 
 
Beatriz Gallego Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta si s’ha 
posat el cartell relatiu a les càmeres de videovigilància.  
 
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: diu que s’han 
demanat els cartells però que no sap si s’hi han posat. 
 
Beatriz Gallego Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta sobre 
cada quant de temps han de passar un psicotècnic els policies municipals.  
 
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre:  contesta que, en 
principi, no és obligatori; només en casos excepcionals i quan les circumstàncies ho 
requereixin, es pot obligar. 
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Beatriz Gallego Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta sobre 
si les pràctiques de tir dels policies municipals són obligatòries.  
 
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre:  respon que sí que 
són obligatòries. 
 
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  pregunta si es 
compleix la llei de protecció de dades en relació a les càmeres. 
 
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre:  respon que sí que 
es compleix. 
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: manifesta que 
s’alegra per la inauguració de l’escola i pregunta quan s’inaugura.  
 
José Lombardía Pérez, regidor del grup municipal de La Palma Sempre:  diu que hi haurà 
una inauguració oficial per part del Departament d’Educació i, a més, hi haurà una festa de 
l’escola organitzada pels pares i pels professors de l’escola. Remarca que ara s’està fent la 
posada en marxa del nou edifici. 
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta si 
s’és conscient que l’Ajuntament d’Abrera ha declarat la incompatibilitat de les activitats privades 
del Sr. Josep Gonzalez en relació a les administracions públiques.  
 
Xavier González Alemany, alcalde:  diu que l’assessorament jurídic el fa l’empresa El Dret a 
la Terra i que quan es rebi la informació s’estudiarà el tema. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta pel 
procés de provisió de la plaça de secretari.  
 
Xavier González Alemany, alcalde: explica que el dimecres de la setmana següent es reuneix 
el tribunal. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta sobre 
l’increment del rebut de l’aigua el 2013. 
 
Xavier González Alemany, alcalde: explica que l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar 
les tarifes el 2012. Des de la data que es va iniciar el contracte només s’ha fet un increment de 
les tarifes, el 2012. Quan l’empresa sol·liciti la modificació de les tarifes pel 2013 s’estudiarà la 
proposta.  
 
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que no 
s’ha donat compte al ple de l’increment de les tarifes del 2012. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: contesta que sí que se 
n’ha donat compte. 
  
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 13 minuts, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta. 
 

L’alcalde    El secretari interventor 
 
 


