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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 5/12 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARÇ DE 
2012. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 30 de març 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 i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal 
Tolsa, Ma. Carme 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, 
abans de deliberar els punts de l’ordre del dia, vota si procedeix o no la urgència de la sessió 
plenària. El resultat de la votació és el següent: 
 
6 vots a favor dels regidors senyors Xavier González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc 
Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith Rubio Obiols i José Lombardía Pérez. 
5 vots en contra dels regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith 
Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. 
 
La regidora del grup municipal de Convergència i Unió, Judith Menal Tolsa, diu que la 
urgència no està justificada i que podrien haver passat més informació. 
 
Punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló corresponent a 
l’exercici 2010. 
 
2. Aprovació del Pla d’Ajust segons Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
 
1. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló corresponent a 
l’exercici 2010. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2010. 
   
MOTIVACIÓ 
  
Vist el Compte General de l’entitat de l’exercici 2010, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
  
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes emès en data 27 de gener  de 2012. 
  
Atès que el mateix va ser exposat al públic mitjançant anunci al tauler d’edictes de la 
Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de febrer de 2012, a l’objecte 
que es poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions. 
  
Vist que una vegada transcorregut el termini reglamentari no s’han formulat al·legacions, 
reclamacions o suggeriments. 

  
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 

  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, corresponent a 
l’exercici 2010. 
  
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
  
Xavier González Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 23 de març de 2012” 
 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Joan Gràcia 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 Planas, 
Judith Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: es queixa del 
retard en aquest tràmit i de què tampoc se’ls ha passat tota la informació. 
 
 
2. Aprovació del Pla d’Ajust segons Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST SEGONS EL DECRET REIAL 
DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER 
   
MOTIVACIÓ 
  
Vist allò que disposa el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament 
pel pagament de proveïdors dels ens locals. 

 
I vist l’informe favorable del Secretari Interventor municipal de data 29 de març de 2012. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

  
ACORDS 
  
Primer.- Aprovar el Pla d’Ajust que s’annexa al present acord format per: 
  

-         Quadres de situació actual i previsions fins el 2022. 
-         Quadre d’ajustos proposats  
-         Quadre finançament serveis públics 

  
Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
  
Xavier González Alemany 
Alcalde 
  
La Palma de Cervelló, 29 de març de 2012” 
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Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González Alemany, Joan Gràcia 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 Planas, 
Judith Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: defensa la 
proposta. En primer lloc, remarca el poc temps que s’ha tingut per elaborar el Pla. 
Posteriorment, resumeix el Pla dient que per rebre el préstec a 10 anys cal que s’aprovi el Pla. 
Explica com funciona aquest mecanisme de pagament a proveïdors: l’Estat pagarà als 
proveïdors i donarà un préstec a l’Ajuntament pel valor dels pagaments. Si no s’aprova el Pla, 
l’Estat descomptarà la xifra de la participació dels ingressos de l’Estat els propers 5 anys. Per 
tant, és millor que s’aprovi el Pla. La raó principal per l’existència de les factures pendents de 
pagarés és l’existència d’un deute cap a nosaltres d’altres administracions, especialment la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que tenen 
disponibilitat per parlar de les mesures a prendre i es queixa de les presses amb què s’ha 
elaborat el Pla. La importància del Pla hauria de derivar en més participació de CiU en la seva 
elaboració, i més tenint en compte la durada del Pla de 10 anys. 
 
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta quines 
són les despeses no obligatòries que es retallaran. 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: respon que s’han 
posat les xifres generals sense baixar al detall, ja que no ha hagut temps. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 26 minuts, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari interventor 
 
 
 
 


