ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6/11 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE MAIG DE DOS
MIL ONZE.
A la Palma de Cervelló, el dia tretze de maig de dos mil onze, essent les divuit 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 sotasignant Secretari interventor, Miquel
Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet Anmella, Joan Garnés
Giberga, Francesc Cortés Roca, Roser Cabero Moré, Joan Gràcia Minguell, Josep
Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa, 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 de sessions anteriors.
2. Precs i preguntes.

1.- Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Es sotmeten a votació les actes següents:
Acta de la sessió extraordinària número 4/11 de data 18 d’abril de 2011.
Acta de la sessió extraordinària número 5/11 de data 27 d’abril de 2011.
Les actes han quedat aprovades per unanimitat dels membres consistorials presents.

2. Precs i preguntes.
El Sr. Alcalde diu que vol dedicar unes paraules als ciutadans i als regidors.
Comença demanant disculpes si algun cop ha ofès algú o ha semblat arrogant; en cap
dels 2 casos ho ha fet de forma intencionada, si nó que es deu, entre d’altres raons, a
la seva escassa experiència com a alcalde. També diu que no s’ha de confondre la
inseguretat, que ell no té, amb d’altres principis, com la prudència.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
comenta que s’arriba al final d’una etapa ja que es celebraran unes eleccions, i espera
que hi hagi joc net. Diu que és positiu que es tirin endavant grans projectes, però que
ha faltat valentia. Recorda que l’oposició té la funció de controlar el govern, però que
també té una funció de servei públic al ciutadà, i en aquest marc han treballat aquests
darrers anys. I, a més, ell ha posat il.lusió en la seva tasca a l’oposició. Com a prova
d’això, recorda que, gràcies al seu suport, el poble disposa d’un bon camp de futbol.
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Pilar Joaniquet Anmella, regidora del grup municipal del PSC: dóna les gràcies a
totes les persones que els han donat suport en els darrers anys.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: dóna les
gràcies als regidors del seu grup que no repetiran per raons personals.

No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les divuit hores i disset minuts, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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