ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 7/10 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DEU DE SETEMBRE DE DOS MIL DEU.
A La Palma de Cervelló, el dia 10 de setembre de dos mil deu, essent les vint hores i cinc
minuts, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Xavier
González i Alemany, i assistits per mi, el sotasignant Secretari Interventor, Alejandro Muñoz i
Blasco, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Minguell, Joan
Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Josep Maria Llop i Rigol,
Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme Sáenz-Torre i
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 si s’escau d’actes anteriors.
2.- Donació de compte del decret 677/2010 de data 18 d’agost de 2010, declarant dos dies
de dol oficial.
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 14 del
pressupost municipal vigent.
4.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2011
5.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2010.
6.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General de Cervelló per a
l’alineació de la cara nord del carrer Sta. Maria.
7.- Propostes per via d’urgència.
8.- Mocions per via d’urgència
9.- Precs i preguntes.
Amb caràcter excepcional, i després que l’Alcalde fes lectura d’un manifest donant
reconeixement a la persona i tasques realitzades pel Sr. Juan Antonio Díaz López, es fa un
minut de silenci com a conseqüència de la seva mort.
1.- Aprovació si s’escau d’actes anteriors.
Es sotmeten a votació les actes següents:
-

Acta de la sessió ordinària de data 9 de juliol de dos mil deu. L’acta ha quedat
aprovada per unanimitat dels assistents.
Acta de la sessió extraordinària de data 22 de juliol de dos mil deu. L’acta ha quedat
aprovada per unanimitat dels assistents.
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2.- Donació de compte del decret 677/2010 de data 18 d’agost de 2010, declarant dos
dies de dol oficial.

3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 14
del pressupost municipal vigent.
“PROPOSTA D’ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO
14/2010 DEL PRESSUPOST 2010, MITJANÇANT EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE
CRÈDIT
MOTIVACIÓ
Atès que per Resolució del president del Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya de data 10 de juliol de 2009 es va atorgar una subvenció de 15.000 euros per a
l’actuació “Creació i posta en marxa d’un servei d’Atenció a la Ciutadania” amb un pressupot
definitu del projecte de 17.650 euros.
Atès que l’aportació de l’Ajuntament amb fons propis seria de 2.650 euros.
Atès que és possible finançar aquest import amb el romanent general de tresoreria del
pressupost vigent.
Vist l’informe núm. 64/2010, emès pel Secretari Interventor, en data 3 de setembre de 2010
De conformitat 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 35 a 38 del
RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries mitjançant
suplements de crèdit, finançats amb romament general de tresoreria.
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 14/2010 del Pressupost Municipal de
l’exercici 2010, amb el següent detall:

PARTIDA

Suplements de crèdits per import de 2.650,00 euros
CONCEPTE

922.226.00 Administració general. Despeses diverses

IMPORT
2.650,00

Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm i aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple
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disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.”
Els precedents acords han estat aprovats amb els sis vots a favor dels regidors senyors
Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan
Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca i Roser Cabero i Moré.
S’han abstingut els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith
Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.

Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que es tracta d’un projecte de millora d’accés
del ciutadà a les noves tecnologies dins de l’Administració i als serveis que presta aquesta.
Inicialment es tractava d’un projecte per import de 40.000 euros, dels quals es demanaven
27.000 de subvenció. La Generalitat només va concedir 15.000 euros, per la qual cosa el
projecte queda reduït a 17.650,00 euros. La diferencia és l’objecte de la modificació del
pressupost.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana més
explicació en relació a aquest projecte. Així mateix pregunta quin és el romanent de
tresoreria existent.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que no es tracta simplement d’un punt
d’atenció al ciutadà sinó que també per a la realització de tràmits administratius via
telemàtica. En relació al romanent de tresoreria és un import aproximadament de 67.000
euros

4.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2011
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2011.
Vist l’Ordre del Departament de Treball, Ordre TRE/309/2010, d’11 de maig, per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2011, publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5639 el dia 31 de maig de 2010, que
estableix com a tal les següents dates:
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
22 d’abril (Divendres Sant)
25 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
13 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
24 de Juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
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6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)
Atès que l’article 2 d’aquesta Ordre estableix que el conseller de Treball fixarà a més, dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.
Vist que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, preveu que l’acord de l’Ajuntament que
proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació, abans del dia 30 de
setembre.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya com a festes
laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2011 les del dia 14 de febrer i 31
d’octubre.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i
Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre
i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que altres anys agafaven les mateixes festes
locals que a Barcelona. Però aquest any, atès que el 24 de setembre caurà en dissabte es
decideix com a festa local el dia 31 d’octubre.

5.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2010.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA GESTIÓ DEL
PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2010.
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2009.
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 2010 la
següent:
3.035 habitants, 1.506 homes i 1.529 dones”
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Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i
Giberga, Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre
i Jurado.

6.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General de Cervelló per a
l’alineació de la cara nord del carrer Sta. Maria.
“PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ VIGENT A LA PALMA DE CERVELLÓ EN RELACIÓ
A L’ÀMBIT DE L’ALINEACIÓ DE LA CARA NORD DEL CARRER SANTA MARIA PER A
RECUPERAR L’ALINEACIÓ HISTÒRICA DEL MATEIX CARRER
MOTIVACIÓ
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2010, es va
aprovar inicialment la modificació puntual del del Pla General d’Ordenació Urbana vigent a la
Palma de Cervelló per a l’alineació de la cara nord del carrer Santa Maria de la Palma de
Cervelló en els termes en què figura incorporat a l’expedient administratiu d’aquest
procediment
Atès que dit projecte s’ha sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juliol de
2010, en el diari EL PUNT de data 17 de juliol de 2010, i en el diari el Periódico de data 21
de juliol de 2010.
Atès que no s’ha presentat cap al·legació durant el tràmit d’informació pública.
DISPOSICIÓ
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del del Pla General d’Ordenació
Urbana vigent a la Palma de Cervelló per a l’alineació de la cara nord del carrer Santa Maria
de la Palma de Cervelló en els termes en què figura incorporat a l’expedient administratiu
d’aquest procediment.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat de modificació esmentada a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat de resoldre sobre la seva aprovació definitiva.”
Els precedents acords han estat aprovats amb els nou vots a favor dels regidors senyors
Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Joan Gràcia i Miguell, Joan
Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca, Roser Cabero i Moré, Judith Menal i Tolsa,
Beatriz Gallego i Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
S’han abstingut els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol i Albert Guilera i Planas.
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Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que és la continuació dels tràmits
administratius per a la modificació del Pla general en l’alineació del carrer Santa Maria.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
tal i com va succeir a la votació de l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el Sr. LLop,
s’abstindran a la votació per tenir propietats, ells directament o familiars seus, en aquest
emplaçament.
7.- Propostes per via d’urgència.
No se’n presenten
8.- Mocions per via d’urgència
No se’n presenten
9.- Precs i preguntes.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Agraeix el
minut de silenci i la declaració de l’Alcaldia per la figura del Juan Antonio. Així mateix es fa
una rememoració a les tasques realitzades pel Juan Antonio, des de que va ser el primer
vigilant de la Palma fins el dia de la seva desaparició. Pregunta quins seran els
reconeixements que es faran en relació al Juan Antonio.
Xavier González i Alemany, Alcalde: No afegeix cap comentari a les paraules anteriors.
Proposa la convocatòria d’una reunió per a tractar el tema proposat.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que en relació a la reunió mantinguda avui amb l’equip de govern per analitzar la
interpretació del conveni del personal, aquest és molt clar i precís en relació a la
indemnització a favor de la família del Juan Antonio. En canvi l’equip de govern no ho veu
molt clar i no està decidit a complir-ho. Intenta trobar sortides. Per la qual cosa es fa el prec,
en el qual es demana el compliment del conveni i s’aboni la quantia a la família.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que ofèn que en un lloc públic com aquest
es parli del dubte que té el govern d’indemnitzar a la família. El dubte que s’ha plantejat a la
reunió convocada és un dubte raonable que també ha entès el grup de convergència. La
redacció de l’article que fa referència a la indemnització es fosca i no és clara. La reunió era
per consultar quina era la finalitat d’aquest article, i mai s’ha posat en dubte el pagament de
la indemnització. Prega el tancament d’aquest tema.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon que
amb el prec la única cosa que es fa és demanar que es doni compliment al conveni col·lectiu.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que el grup de Convergència va contractar
una pòlissa d’assegurances en unes condicions que després no és el que correspon amb el
que diu el conveni. Aquesta indemnització no es farà càrrec la companyia.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon que
l’assegurança és anterior a la publicació del conveni del 2007.
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que a diferents parts del conveni es preveu que el mateix es revisarà al 2009 en relació a les
pòlisses de les assegurances les quals es renovaran cada any. Per la qual cosa no s’ha fet
aquesta revisió i actualització.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que el punt 4 del conveni no parla res d’això.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Comenta
que fa fàstic que aquest tema surti al ple municipal quan s’ha convocat la reunió. El conveni
no queda clar en quin casos s’ha de pagar una indemnització en cas de mor. No comenta els
requisits de la indemnització, si es tracta d’una mort laboral o de qualsevol mena de mort. A
més la mort per infart queda exclòs de la pòlissa, a més marca una indemnització inferior a la
que indica el conveni.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que la pòlissa és del 2006, i el conveni del 2007. Per la qual cosa, cada any s’ha de revisar
la pòlissa d’assegurances i la seva cobertura. Però aquesta tasca no s’ha fet bé.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Pregunta
que quan es va signar el conveni i es va acordar la indemnització per mort, en quin tipus de
mort es pensava, mort per accident laboral o no.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon
que es pensava en qualsevol tipus de mort. Afirma que aquest article no està ben redactat, i
el que es necessita fer una interpretació.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Es
queixa del prec, però com no està ben redactat l’article dóna peu a diferents interpretacions
atès que la decisió presa afecta al consistori s’ha convocat la reunió. Però dos hores després
es fa una acusació molt greu cap a l’equip de govern.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma que
l’article està mal redactat però no en referència a la frase de qualsevol tipus de mort.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que
fa vergonya aquest ple davant del ciutadà de la Palma. Davant del dubte de la interpretació,
la postura és molt clara. L’economia de l’Ajuntament no depén d’aquests diners.
Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Opina
que és una vergonya tractar aquest tema al Ple per respecte a la familia i al poble.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Conclou que no s’ha posat en dubte el pagament de
la indemnització, si aquesta era la finalitat del conveni signat per Convergència.

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