ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 7/12 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2012.
A la Palma de Cervelló, el dia 13 de juliol de 2012, essent les 20 hores i 11 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, la sotasignant secretària interventora accidental, Rosa Natal Pujol, 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. Aprovació d’actes anteriors:
-Ple número 6, d’11 de maig de 2012.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
3. Aprovació de la modificació de crèdit número 2/12.
4. Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2012.
5. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència.
6. Moció per declarar la Palma poble lliure de desnonaments.
7. Precs i preguntes.

1. Aprovació d’actes anteriors
- Ple número 6, d’11 de maig de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres
consistorials presents.

2. Reconeixement extrajudicial de crèdit.
“PROPOSTA DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
Atès que existeixen factures de l'exercici 2011 per les quals no ha 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 que té com a un dels seus objectius suplementar,
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, les aplicacions pressupostàries de
l’exercici 2012 a les qual s’aplicaran les OPAs que tot seguit es detallen.
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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 2012.
N. Operació

Aplicació

Import

Nom terc.

220110008725 2011

162 20300

1.500,43 BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA -BBVA-

220110008726 2011

151 22706

1.888,00 CMKM ARQUITECTURA, SCP

220110008727 2011

922 22100

1.327,32 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008728 2011

922 22100

2.021,82 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008729 2011

922 22100

40,67 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008730 2011

922 22100

390,34 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008731 2011

922 22100

210,25 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008732 2011

922 22100

257,87 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008733 2011

922 22100

227,49 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008734 2011

922 22100

721,46 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008735 2011

922 22100

10,16 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008736 2011

922 22100

55,67 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008737 2011

922 22100

59,77 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008738 2011

922 22100

115,19 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008739 2011

922 22100

351,89 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008740 2011

922 22100

253,49 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008741 2011

922 22100

63,46 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008742 2011

922 22100

411,36 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008743 2011

922 22100

801,18 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008744 2011

922 22100

226,01 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008745 2011

922 22100

823,82 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008746 2011

922 22100

220110008748 2011

011 31000

1.500,00 CAIXA PENEDES

220110008749 2011

011 31000

3.473,54 CAIXA PENEDES

220110008755 2011

922 22100

726,84 UNION FENOSA COMERCIAL SL

220110008757 2011

011 31000

233,20 CAIXA PENEDES

220110008759 2011

011 31000

512,15 CAIXA PENEDES

220110008761 2011

011 31000

220110008763 2011

011 31000

331,31 UNION FENOSA COMERCIAL SL

829,51 CAIXA PENEDES
3.896,40 INSTITUT CATALA DE FINANCES. ICF

220110008765 2011

011 35900

220110008766 2011

922 22100

220110008767 2011

922 22100

220110008768 2011

922 22103

516,81 REPSOL PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

220110008769 2011

922 22103

589,94 REPSOL PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

220110008770 2011

922 22103

67,64 REPSOL PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

220110008771 2011

922 23000

220110008772 2011

331 22609

220110008773 2011

162 22700

54,00 CONCESIONARIA BARCELONESA, SA

220110008778 2011

130 22000

17,32 RICOH ESPAÑA, SL

220110008779 2011

130 22000

35,38 RICOH ESPAÑA, SL

220110008780 2011

130 20300

220110008781 2011

151 21000
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220110008782 2011

151 21000

220110008783 2011

151 21000

220110008784 2011

151 22709

1.695,40 JARDINERIA BUSQUET SL

220110008785 2011

162 22700

4.467,52 CESPA GR

220110008786 2011

130 20300

220110008787 2011

151 21400

220110008788 2011

162 22700

54,00 CONCESIONARIA BARCELONESA, SA

220110008789 2011

162 22700

162,00 CONCESIONARIA BARCELONESA, SA

220110008791 2011

162 63300

4.927,64 CONCESIONARIA BARCELONESA, SA

220110008791 2011

162 22700

10.696,30 CONCESIONARIA BARCELONESA, SA

220110008792 2011

130 22299

220110008793 2011

151 22009

284,97 LIMPIEZAS GIMENO, S.L. (AQUALYT)
340,73 LIMPIEZAS GIMENO, S.L. (AQUALYT)

33,80 RICOH ESPAÑA, SL
482,02 AUTO DIESEL MOHEDANO, S.L.

265,50 GRUAS PABLO, SL
13,89 FUSTERIA JORDI MORENO, SL

220110008794 2011

151 22009

160,64 MATERIALS CAMP VELL, SL

220110008795 2011

151 22009

586,44 SUMINISTROS TRAVIS, S.L.U.

220110008796 2011

151 22009

220110008797 2011

454 21000

99,33 MESKPINTURES QUATRE, S.L.
1.226,70 HIDROTEC SANEJAMENT, SL

220110008811 2011

151 22706

684,40 M-305-I,S, S.L.

220110008812 2011

130 21400

194,19 AUTOMOCION Y MANTENIMENTO SA

220110008813 2011

162 22701

220110008814 2011

151 46700

220110008815 2011

162 22700

220110008816 2011

130 12007

220110008816 2011

130 12006

71,60 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT

220110008816 2011

130 12100

349,93 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT

220110008816 2011

130 12101

917,31 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT

220110008816 2011

130 15100

269,25 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT

220110008816 2011

230 48000

220110008864 2011

011 31000

3.681,60 FUNDACIO DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA
NATURA
805,50 ASSOCIACIO PROHABITATGE
29.053,08 AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
599,25 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT

156,53 GUARDIA FERRAN MONTSERRAT
4.408,33 CAIXA PENEDES

220110008864 2011

011 35900

220110008865 2011

151 21000

2.360,00 NATURALEA CONSERVACIO SL

220110008866 2011

454 61000

7.301,84 TECONMA, S.A.

220110008867 2011

151 21000

2.210,91 TECONMA, S.A.

TOTAL

30,40 CAIXA PENEDES

104.828,95

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.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 19 de juny de 2012”
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Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Joan Gràcia i Minguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra,
Judith Rubio Obiols i José Lombardía Pérez.
S’han abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre Jurado.
Atès que els punts 2 i 3 de l’ordre del dia estan relacionats, el ple acorda debatre conjuntament
les dues propostes. Amb anterioritat a la votació del punt 2 s’han produït les següents
intervencions:
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre:
Explica que s’ha d’aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit, que suma un total de
104.000 euros, per poder pagar factures corresponents a l’any 2011, perquè les corresponents
partides del pressupost del 2011 estaven exhaurides. Diu també que en el punt tercer de
l’ordre del dia es proposa l’aprovació d’una modificació del pressupost vigent per poder-lo
adaptar a aquest reconeixement extrajudicial de crèdit. Per informar de com afecta tot això al
pressupost de l’any 2012, fa una exposició de l’estat d’execució del pressupost a data 30 de
juny i el projecta a 12 mesos. D’aquesta projecció se’n dedueix que un cop incorporada la
despesa d’aquest reconeixement extrajudicial faltaran aproximadament 10.500 euros per
acabar l’any, si a això s’afegeix l’import aproximat de 15.300 euros, que és la despesa que a
l’Ajuntament li suposarà l’increment de 3 punts que és produirà en l’IVA, faltarà un import
aproximat de 26.000 euros per acabar l’any amb el pressupost equilibrat. També fa esment que
el retard amb què la Generalitat efectúa els pagaments provoca un decalatge considerable de
tresoreria.

Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que no votaran en contra d’aquesta proposta perquè reconeixen que la despesa s’ha fet i
per tant les factures s’han de pagar, però que s’abstindran perquè no volen avalar una gestió
pressupostària que no consideren correcta, perquè any rere any s’arriba a la mateixa situació.
Considera que és normal que hi hagi desviacions del pressupost però que en un pressupost
com el de la Palma 104.000 euros és una desviació molt considerable. Respecte al punt 3
pregunta si s’ha liquidat el pressupost del 2011, si el romanent de tresoreria que s’incorpora al
pressupost del 2012 prové d’aquesta liquidació i per què només s’incorpora una part del
romanent. Diu que no podran votar a favor en el punt 3 perquè necessitarien més informació
respecte de la distribució del romanent de crèdit del 2011 en les diferents partides del
pressupost del 2012.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre:
Contesta a la Sra. Menal dient que la distribució del romanent en les diferents partides és una
qüestió tècnica a criteri del secretari.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta si s’ha aprovat la liquidació del pressupost del 2011 i si les factures recollides en el
reconeixement extrajudicial de crèdit no estaven registrades a 1 de gener de 2012 i per tant no
s’han pogut acollir al pagament a proveïdors.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre:
Contesta que s’ha aprovat la liquidació del pressupost 2011 però no el compte general i que les
factures recollides en el reconeixement extrajudicial no s’han pogut acollir al pagament
anticipat.
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3. Modificació de crèdits número 2/2012
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2012
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 2/12, que inclou les següents
modificacions:
Modificació pressupost de 2012
1.Modificacions del
pressupost de despeses

128.075,41

1.1 Suplements de crèdit

119.546,87

Aplicació

Descripció

Consignació
inicial

011 31000 INTERESSOS PRESTECS DE L'INTERIOR

37.916,86

130 12007 RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS

Proposta
d'increment

Consignaci
ó definitiva

38.131,34

76.048,20
89.948,58

87.741,24

2.207,34

130 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE

4.000,00

61.551,25

65.551,25

162 63300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS

56.100,00

4.927,64

61.027,64
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230 46100 TRANSFERENCIES CORRENTS A DIPUTACIO
342 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
922 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
151 46700 CONVENI PROHABITATGE

3.017,00

156,53

200.000,00

3.173,53

348,10 200.348,10

49.500,00

11.419,17

60.919,17

1.800,00

805,50

2.605,50

1.2 Crèdits Extraordinaris

8.528,54

Aplicació

Descripció

454 21000 INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS
494 61000 INVERSIÓ EN TERRENYS

Consignació
inicial

0,00
0,00

Proposta
d'increment

1.226,70
7.301,84

2. Modificacions del pressupost d'ingressos

Consignaci
ó definitiva

1.226,70
7.301,84

128.075,41

2.1 Nous o majors ingressos

128.075,41

Concepte

Descripció

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
87000 GENERALS

Consignació
inicial

26.960,13

Proposta
d'increment

128.075,41 155.035,54

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, 19 de juny de 2012”
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.
S’han abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre Jurado.

4. Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2012
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA
GESTIÓ DEL PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2012.
PROCEDIMENT
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Codi: 01.122.12.01
Denominació: Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1/1/2012.
MOTIVACIÓ
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2011.
Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb
l’article 17 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2012 la següent:
3.024 habitants, 1.526 homes i 1.498 dones
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 2 de juliol de 2012”
El precedent acord ha quedat aprovat per unanimitat dels membres consistorials presents.

5. Adhesió a l’associació de municipis per la independència
“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.
PROCEDIMENT
Codi: 7.704.12.04
Denominació: Adhesió a l’Associació de municipis per la independencia.
MOTIVACIÓ
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el
text dels seus Estatuts, que formen part de l’expedient al qual fa referencia la present proposta
PROPOSTA
Proposo al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independencia constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació, còpia dels quals s’adjunten com a
annex a aquesta proposta.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
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Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes
les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 5 de juliol de 2012”
L’alcalde, Xavier González Alemany, proposa una modificació de la proposta presentada,
consistent en l’eliminació del punt quart.
Amb anterioritat a la votació de la modificació de la proposta, s’han produït les següents
intervencions:
Xavier González Alemany, alcalde:
Explica que aquesta adhesió dóna continuïtat al procés que es va iniciar fa dos o tres anys amb
la plataforma “La Palma decideix”. Diu que la proposta d’acord conté cinc punts i en planteja la
modificació eliminant-ne el punt quart, que delega en l’alcalde la representació de l’Ajuntament
davant l’Associació, atès que l’article 10 dels estatuts de l’Associació de Municipis per la
Independència ja contempla aquesta representació.
Josep Maria Llop Rigol, regidor de Convergència i Unió:
Vol agrair a l’alcalde, abans de votar la modificació de la proposta, el fet que hagi acceptat que
el representant de l’Ajuntament davant l’Associació, és evidentment l’alcalde, però que pot
delegar en el cap de l’oposició o en un altre regidor, tal com estipulen els estatuts de
l’Associació. Diu que aquest és el sentit de la modificació i que en un tema com és la
independència del país, la voluntat del consistori és treballar conjuntament.
La modificació de la proposta s’aprova per unanimitat de tots els regidors presents a la sessió
plenària.
Els acords un cop introduïda la modificació queden tal com es transcriu a continuació:
“Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació, còpia dels quals s’adjunten com a
annex a aquesta proposta.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
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La proposta modificada s’ha aprovat per unanimitat dels membres presents a la sessió
plenària.
Amb anterioritat a la votació de la proposta modificada, s’han produït les següents
intervencions:
Francesc Cortés Roca, regidor del grup municipal La Palma Sempre:
Explica que des de La Palma Sempre han sentit la inquietud del que esta passant al país i han
considerat que el municipi de la Palma no podia quedar-ne exclós. De fet ja es va començar a
treballar en el procés de la Palma decideix i ara es continua en la mateixa línia amb aquesta
adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. Diu que ha de treballar conjuntament
tot el consistori per tal de poder assolir el repte de decidir què volem ser com a país i que des
de la Palma Sempre es considera que ha de ser un estat més dins de la Unió Europea
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que Catalunya pateix des de fa temps una situació d’asfíxia fiscal greu i que això fa que el
govern de Catalunya estigui molt més afectat per l’actual crisi que altres governs. Explica que
Catalunya, amb dades quantificades des de 1986, contribueix a l’Estat espanyol amb el 8% de
la riquesa produïda i que per tant, la independència de Catalunya no és només una qüestió de
sentiments, sinó també de supervivència econòmica. Acaba dient que en aquest municipi hi ha
un precedent en el moment que es va comprovar que hi havia un dèficit fiscal greu i això va
impulsar el moviment per la independència que va culminar amb la segregació de la Palma.
Comenta que l’Associació de Municipis per la Independència ha fet saber que en el moment
que l’adhesió de municipis arribi al 60% de la població de Catalunya es convocarà una consulta
en tots els municipis adherits.
Xavier González Alemany, alcalde:
Diu que a la Palma s’ha lluitat molts anys per la independència i se sap el que costa i que es
tracta d’un projecte tant de sentiments com econòmic. Dóna pas a la votació d’aquest acord
proposat conjuntament pels grups municipals de la Palma Sempre i Convergència i Unió.

6. Moció per declarar la Palma poble lliure de desnonaments

MOCIÓ PER DECLARAR LA PALMA POBLE LLIURE DE DESNONAMENTS
Fins ara hi ha hagut uns 400.000 desnonaments a l’Estat Espanyol, 80.000 dels quals a
Catalunya. I podrien ser 9 més, si els serveis socials de La Palma no haguessin intervingut.
Enguany hi ha uns 5 casos detectats en situació de risc. També s’han detectat uns 15 casos de
manca d’habitatge a La Palma.
L’especulació urbanística és una de les causes directes de la crisi, havent condemnat a
l’endeutament de per vida a moltes famílies i a molts ajuntaments i a una posterior catàstrofe
generalitzada. El panorama econòmic actual ha avocat a moltes famílies a perdre el seu
habitatge a mans de les entitats financeres, o a no poder complir amb els contractes de lloguer
dels seus habitatges, no havent-hi alternatives que garanteixin a l’accés a una vivenda digna.
Considerem inadmissible i totalment injust que en un estat social, totes les conseqüències de la
crisi recaiguin sobre les parts més vulnerables del contracte hipotecari i, en canvi, les entitats
financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten
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dels nostres impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al
mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.
Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en
l’àmbit local, ja que són als ajuntaments (serveis socials), en un moment de crisi econòmica
com l’actual, on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca
d’ajuda.
El desnonament, o problemes amb l’habitatge (uns 200 al nostre poble), és una de les últimes
conseqüències de la penúria per la qual passen les famílies: primer, es perd la feina (uns 370),
segon, s’agreugen els problemes econòmics (uns 500) i després, es perd l’habitatge, quedant
moltes famílies en situació de desemparament.
Al nostre poble també hi ha pobresa.
És per tot això que proposem els següents acords:
PRIMER.- Declarar la Palma, poble actiu i compromès en la prevenció de desnonaments per
dificultats econòmiques, i en defensa del dret de l’habitatge.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a què aprovi una modificació de la regulació hipotecària
que inclogui la figura de la dació en pagament, de manera que, en els casos de residència
habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute
(principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països
de la UE o als EEUU, així com garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el
deute dels que ja han patit el desnonament en el marc d’una execució hipotecària.
TERCER.- Instar al Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies que només disposen d’aquest
habitatge com la seva única residència i que es troben en situacions d’insolvència
sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts, que s’aprovi amb
caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits d’aquest embargaments
siguin posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i sense
recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renta familiar disponible.
QUART.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya que
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar els ajuntaments dels recursos
econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al fenomen de la pèrdua
d’habitatge, que es donen a ciutats i pobles de Catalunya.
CINQUÈ.- Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat de Catalunya,
instem a l’ajuntament a continuar treballant i a emprendre noves mesures a nivell municipal per
paralitzar els desnonaments com:
•

La creació d’una comissió mixta entre els polítics, afectats, tècnics municipals i altres
institucions, per crear protocols d’urgència i així trobar solucions dignes per les famílies
en cas d’execució hipotecària o desnonaments per motius econòmics justificats,
assegurant el dret a l’habitatge, a més de participants de l’assemblea de La Palma, així
com de qualsevol ciutadà del poble, que, de forma rotativa, pugin verificar la
transparència i els esforços de tal comissió sobre els possibles casos al municipi.

SISÈ.- Sol·licitar als jutjats de Sant Feliu de Llobregat que faci arribar mensualment als Serveis
Socials de l’Ajuntament de la Palma, una relació dels processos judicials que podrien finalitzar
amb el llançament de les persones demandades.
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SETÈ.- Convocar els directors de bancs i caixes que operen al municipi per tal d’instar-los a fer
totes les actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries i dels contractes de
lloguer, a més d’establir un fòrum per estudiar propostes encaminades a reallotjar els afectats
amb lloguers socials.
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a
la Mesa del Parlament de Catalunya i a l’Assemblea de la Palma.
La Palma de Cervelló, 5 de juliol de 2012”
Es produeixen les següents intervencions:
Xavier González Alemany, alcalde:
Intervé dient que a la Palma, a causa de les circumstàncies actuals, s’estan incrementant els
recursos en serveis socials, tant econòmics com de personal i que avui es vol donar un pas
més aprovant aquesta moció per declarar la Palma poble lliure de desnonaments.
A continuació una membre de l’Assemblea de la Palma llegeix la moció.
En el text de la moció s’ha introduït una petita modificació, en el sentit d’afegir al final de l’acord
cinquè el següent paràgraf:
“sempre mantenint la confidencialitat de les dades personals de qualsevol ciutadà”
La moció amb la modificació introduïda en l’acord cinquè ha quedat aprovada per unanimitat
dels membres consistorials presents
Amb anterioritat a la votació es produeixen les següents intervecions:
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comença dient que aquesta moció la presenten conjuntament els grups municipals de la
Palma Sempre i de Convergència i Unió. Continua agraint a la societat civil que és capaç de
comprometre’s pel benestar de tots els ciutadans de la Palma i també vol agrair el fet que se li
va facilitar al seu grup la moció amb suficient temps perquè la poguessin estudiar. Malgrat això
només li han pogut dedicar una estona, que els ha permés detectar molts aspectes que des
d’un punt de vista tècnic caldria matisar. Tanmateix, atès que per damunt d’aquests aspectes hi
ha un element essencial que és la bona fe en la recerca del benestar de la societat, només han
fet dues aportacions que han estat parcialment acceptades. La primera va ser canviar el nom
de la moció pel de Mesures per la prevenció dels desnonaments, que no ha estat acceptada i
la segona, té a veure amb el tema de la discreció i la protecció de les dades i aquesta s’ha
incorporat a la moció.
Xavier González Alemany, alcalde:
Afirma que tal com es desprèn del manifest, no n’hi ha prou amb bones intencions, sinó que
s’ha d’actuar. Creu que la creació d’aquesta comissió és un pas important, que caldrà veure
com avança unint els esforços polítics, dels serveis socials i de la gent interessada en
comprometre’s en aquest tema. Diu que la moció ha estat proposada per l’assemblea de la
Palma i presentada al Ple conjuntament pels grups municipals de La Palma Sempre i
Convergència i Unió.
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7. Precs i preguntes
Beatriz Gallego Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta si a la zona de la policia hi ha algun indicador que informi de la presència de càmeres
que estan gravant i diu que si és així hauria d’estar de cara al públic perquè tothom el pugui
veure.
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre:
Contesta que creu que n’hi ha.
Beatriz Gallego Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta cada quan de temps fa el psicotècnic la policia i si no és obligatori passar-lo cada cert
temps, sobretot quan porten arma.
Xavier González Alemany, alcalde:
Contesta que ho consultaran a la persona que porta el tema i respondran en el proper ple.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Fa referència a la informació facilitada per l’alcalde en l’últim ple, en relació a les inversions de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la Palma. Diu que tots hem pogut veure que s’ha pagat un
suplement en l’IBI i creu que és important saber en què ens beneficia formar part de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. Manifesta que en l’acta consta una aportació de l’Àrea de 550.000
euros en quatre anys, 300.000 euros només poden ser dedicats a inversió i l’Ajuntament
proposa destinar-los al camí de Can Vidal, i els altres 250.000 euros poden ser dedicats a
despesa corrent. Creu que falta un altre apartat destinat a despesa social per a la contractació
temporal de personal i que és aproximadament de 43.000 euros. Continua dient que els
250.000 euros és aproximadament la quantitat que la Palma aporta a l’Àrea amb el suplement
de l’IBI, i la resta, la Palma la pot rebre gràcies al fet que ajuntaments com el de Barcelona,
aporten molt més i això repercuteix en ajuntaments petits com el de la Palma.
Xavier González Alemany, alcalde:
Comenta la proposta de creació de dues comissions polítiques, una per tractar els temes en
l’àmbit de les persones i l’altre per territori i administració, d’acord amb la sol.licitud que el grup
municipal de Convergència i Unió va fer en el darrer ple.
Quant al tema de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, respon a les paraules de la Sra. Menal en
el sentit d’afirmar que els imports que els municipis petits reben de més, és possible gràcies al
fet que Barcelona aporta més del que rep. Diu que per inversions, la Palma rebrà 182.000
euros pels anys 2012 i 2013 i que el 20% d’aquest import es pot utilitzar en despesa ordinària,
que com a inversió s’ha proposat el camí peatonal a Can Vidal i que l’Àrea s’encarrega tant de
la redacció del projecte com de l’execució de l’obra. Respecte dels 43.000 euros per suport a la
política social durant aquests quatre anys, s’està en converses amb municipis veïns per
executar aquestes aportacions de l’Àrea de forma mancomunada i així poder optimitzar el seu
rendiment.
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Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Creu que els diners que suposen el retorn de l’IBI, aproximadament 250.000 euros, són per a
despesa ordinària d’aquests quatre anys.
Xavier González Alemany, alcalde:
Explica que els diners que l’Ajuntament aporta a l’Àrea, provenen d’una banda de l’increment
de l’IBI i de l’altra d’una part dels diners que l’Ajuntament rep de l’Estat.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta per l’interés que té l’Ajuntament per una finca del carrer Sta. Maria per la qual ha fet
una oferta d’uns 75.000 euros.
Xavier González Alemany, alcalde:
Explica que aquesta finca ha passat a formar part del patrimoni de la Generalitat, perquè la
seva propietària difunta no tenia hereus. Diu que la Generalitat en aquests casos ven les
finques i el que n’obté ho dedica a despesa social, que, a causa de la céntrica situació de la
finca, l’Ajuntament podria estar interessat en adquirir-la i que si la Generalitat no arriba a cap
acord amb cap administració, aquestes finques s’acaben subhastant. Comenta que parlaran
d’aquest tema en la reunió prevista per al proper dimarts.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que s’acaba d’aprovar la liquidació del PUOSC del 2003 i li pregunta al Sr. Gràcia si queda
alguna cosa pendent de cobrar del PUOSC 2000-2003.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre:
Contesta que creu que no queda res pendent.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Demana informació del que ha costat la Festa de Sant Isidre i de la previsió de costos de la
propera Festa Major.
Judith Rubio Obiols, regidora del grup municipal de la Palma Sempre:
Contesta que és un dels temes a tractar en la reunió del proper dimarts.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que el passat dimarts es va veure per la Palma una desfilada d’uns 50 militars, pregunta si
l’Ajuntament en tenia coneixement i si això es repetirà.
Xavier González Alemany, alcalde:
Diu que els han informat que es tractava d’unes maniobres, que anaven de Viladecans fins a
Gelida. Manifesta que tant des de l’Ajuntament com des dels Mossos d’Esquadra es
denunciarà aquest fet ja que anaven amb les armes a la vista.
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Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta l’anunci que s’ha fet de les reformes que es preveuen en les lleis del règim local, diu
que això suposa una greu erosió de l’autonomia local. Creu que la Palma ha de ser sensible a
aquests fets, atès que va assolir la independència municipal l’any 99 i per tant ha de ser
especialment activa en donar resposta a aquesta situació, buscant evidentment el suport dels
altres muncipis.
Xavier González Alemany, alcalde:
Diu que avui ha sortit el decret llei, que per tant els departaments jurídics de les associacions
municipalistes encara no han tingut temps d’informar i que la Palma donarà suport a qualsevol
iniciativa en defensa de l’autonomia local.

I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 30 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.
L’alcalde
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