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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5/10 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA NOU DE JULIOL DE DOS MIL DEU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia 9 de juliol 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 i M. Carme Sáenz-Torre i Jurado.  
 
Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. Beatriz Gallego i Rico 
 
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.- Informes d’Alcaldia. 
 
2.- Aprovació si s’escau d’actes anteriors. 
 
3.- Ratificació del decret de l’alcalde núm. 520/2010 de 23 de juny  relatiu a la nòmina del 
personal al servei de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.   
 
4. Aprovació de la modificació de les retribucions dels regidors i de la modificació de la  
dotació econòmica a favor dels Grups Polítics municipals. 
 
5.- Aprovació inicial i submissió a informació pública del Reglament regulador del servei 
d’aigua potable del municipi de la Palma de Cervelló. 
 
6.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General de Cervelló per a l’alineació de 
la cara nord del carrer Santa Maria. 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
8.- Mocions per via d’urgència 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
1.- Informes d’Alcaldia. 
 
Es procedeix a fer lectura dels informes d’alcaldia: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Resumeix les mesures de reducció del dèficit 
aplicades. Entre les quals es destaquen la reducció dels sous dels funcionaris, la qual anirà a 
reduir el deute públic. En relació als càrrecs electes es proposa una rebaixa del 7%. Així 
mateix, s’han reduït les despeses en els contractes vigents i la reducció del finançament 
extern per a l’execució de les inversions projectades. 
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2.- Aprovació si s’escau d’actes anteriors. 
 
Es sotmet a votació l’acta de la sessió plenària de data 14 de maig de dos mil deu. L’acta ha 
quedat aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Es ratifica per unanimitat l’aprovació de l’acta de la sessió plenària de data 12 de març de 
2010 un cop esmenada. 
 
 
3.- Ratificació del decret de l’alcalde núm. 520/2010 de 23 de juny  relatiu a la nòmina 
del personal al servei de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.   
 
“Vist el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic i el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. 
 
L’alcalde proposa al Ple 
 
RATIFICAR el decret número 520/2010 de 23 de juny, que es transcriu a continuació: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 1.111.10. 
Denominació:  Retribucions mensuals 
 
MOTIVACIÓ 
Vist el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic i el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Primer.  Aprovar la nòmina del personal al servei de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en 
la forma indicada als annexos sobre personal funcionari i laboral units a aquest acte. 
 
Segon. Fer constar que en la confecció d’aquesta nòmina s’han incorporat les mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de 
maig. 
 
Tercer. Ratificar aquest Decret en el pròxim Ple ordinari que se celebri. 
 
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA 
 
Alejandro Muñoz Blasco, secretari interventor de l'Ajuntament de la Palma de  Cervelló, 
certifico que l’alcalde, Xavier González i Alemany, dicta aquest acte i signa la seva 
documentació, a la Palma de Cervelló, el dia 23 de juny de 2010. 
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        L'alcalde,                 El secretari interventor,”” 
 
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 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 té origen en una disposició legal. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Concreta 
que aquest acte té compliment en allò que preveu el Reial Decret, i per això es votarà a 
favor. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que el 5% no es lineal, sinó que és proporcional al sou de cada funcionari. 
 
4. Aprovació de la modificació de les retribucions dels regidors i de la modificació de 
la  dotació econòmica a favor dels Grups Polítics municipals. 
 
 
“Vist el Reial Decret-Llei 8 / 2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic i el Decret Llei 3 / 2010, de 29 de maig, de mesures 
urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Reduir les retribucions de l’Alcalde, dels regidors amb algun tipus de dedicació i les 
indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats en un 7 %, aplicable a partir de les 
quanties meritades a partir del dia 1 de juny de 2010. Les retribucions i indemnitzacions ja 
minorades seran les següents: 
 
Retribucions Alcalde i Regidors amb dedicació: 
 
Nom Dedicació Import anual 
Xavier González Alemany 100% 32.382,46 
Pilar Joaniquet Anmella 100% 17.663,14 
Roser Cabero Moré 100% 17.663,14 
Joan Garnés Giberga 53,33% 10.794,17 

 
Indemnitzacions Regidors a partir de l’1 de juny de 2010 
 
Assistències Import per sessió 
Ple 95,14 
Comissió informativa 28,54 
Comissió deliberant 142,72 
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Segon.- Reduir la dotació econòmica en favor dels diferents Grups Polítics Municipals en un 
7%. Les dotacions  econòmiques ja minorades seran les següents: 
 
Dotacions econòmiques Grups Polítics Municipals 
 
Per cada grup municipal 186,00€ anuals 
Per cada regidor electe  46,50€  anuals 

“ 
 
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 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 aquesta és la proposta de l’equip de 
govern per a la reducció salarial dels càrrecs electes. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Concreta 
que la proposta que fa el govern és la que ha proposat la Federació Catalana de Municipis. 
En relació amb això es planteja si a un municipi com la Palma són necessàries les 
dedicacions exclusives. Només es treu el tema per pensar-hi una mica. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Concreta que la recomanació de la Federació de 
Municipis era per sota del 7%. 
 
5.- Aprovació inicial i submissió a informació pública del Reglament regulador del 
servei d’aigua potable del municipi de la Palma de Cervelló. 
 
“ANTECEDENTS 
 
Vist el reglament del servei d’aigua potable del municipi de la Palma de Cervelló redactat pel 
contractista adjudicatari del servei, Aigües de Catalunya, i presentat mitjançant carta 
assentada d’entrada al registre general municipal en data 11 de març de 2010 amb el 
número 886. 
 
Vist l’informe favorable de l’enginyer assessor municipal Josep Ibáñez Gassiot 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per aprovar 
ordenances. 
 
D’acord amb l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer: Aprovar inicialment el Reglament del servei d’aigua potable del municipi de la Palma 
de Cervelló, el text del qual s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als interessats per 
un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè puguin presentar-
se reclamacions i suggerències que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no 
es produeixen al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament, procedint-se 
a la seva publicació en la forma normativament adequada.” 
 
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. 
 
Han votat en contra els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, 
Judith Menal i Tolsa i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que arrel de la nova concessió d’aigua uns 
dels objectius d’aquest canvi era regular el servei d’aigua amb un Reglament. Es tracta d’un 
model estàndard de reglament. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma 
que si es tracta d’una aprovació inicial del reglament, només s’ha tingut quatre dies per 
analitzar-ho. Per tant es votarà en contra per manca d’estudi de la proposta. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Pregunta 
si el seu vot és afirmatiu pot presentar al·legacions. 
 
Alejandro Muñoz Blasco, secretari interventor: Respon que sí pot presentar al·legacions. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma 
que altres secretaris de la corporació havien manifestat que només si es votava en contra es 
podien fer al·legacions. Per aquest raó es votarà en contra. 
 
6.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General de Cervelló per a 
l’alineació de la cara nord del carrer Santa Maria. 
 
“MOTIVACIÓ 
 
El planejament general urbanístic aplicable és el Pla general d’ordenació de Cervelló, vigent 
en el terme municipal de la Palma de Cervelló. Aquest Pla va ser aprovat definitivament per 
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 25 de juny de 1998, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2750, del dia 23 d’octubre de 1998. Es 
correspon amb l’expedient 1988/004513/B de la Comissió. Així mateix una 2ª Modificació 
Puntual del Pla general d’ordenació del municipi de Cervelló aprovada definitivament per 
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 28 d’abril de 1998, publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2921, del dia 1 de juliol de 1999. Es 
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correspon amb l’expedient 1998/001716/B de la Comissió. Les normes del qual van ser 
publicades per edicte de 20 de setembre de 2005, de la secretària de la comissió territorial 
d’urbanisme de Barcelona, arran de l’acord d’aquest òrgan adoptat en sessió de 15 de juny 
de 2005. 

 
Per acord del ple municipal de dia 15 de gener de 2010 es va aprovar inicialment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de Cervelló. 
 
El dia 25 de maig de 2010 i amb NRGE: 1853 Miriam Aguilar Arbiol i Mireia Ros Arbiol 
presenten documentació tècnica per a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
vigent a la Palma de Cervelló per a l’alineació de la cara nord del carrer Santa Maria de la 
Palma de Cervelló. 
 
L’arquitecte assessor municipal emet informe el dia 31 de maig de 2010 i el secretari 
interventor emet informe 46/2010 de 11 de juny de 2010, dels quals es desprèn la justificació 
de la proposta de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació vigent a la Palma de 
Cervelló. En aquest sentit, la modificació puntual proposada és totalment coincident amb les 
indicacions per aquesta zona del nou POUM de la Palma de Cervelló aprovat inicialment per 
acord del ple de dia 15 de gener de 2010. 
 
La modificació puntual porta la finalitat de tornar a recuperar l’alineació història del carrer 
Santa Maria, doncs no tenia sentit l’actual afectació viària de la normativa urbanística vigent 
del municipi, doncs no introduïa cap millora substancial en el teixit urbà del municipi i sí 
introduïa possibles desalineacions urbanes de molt lenta recuperació en aquest tipus de 
teixit històric 
 
DISPOSICIÓ 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Assumir com a pròpia la proposta de modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana vigent a la Palma de Cervelló presenta el dia 25 de maig de 2010 i amb 
NRGE: 1853 Miriam Aguilar Arbiol i Mireia Ros Arbiol. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer. Sotmetre aquesta modificació puntual a un termini d’informació pública de trenta 
dies, el qual s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a dos dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació de l’àmbit municipal de la Palma de Cervelló.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els vuit 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 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 les peculiaritats de l’alineació del carrer Santa 
Maria. Així mateix comenta que la proposta coincideix amb el que preveu el POUM aprovat 
inicialment. La finalitat és avançar el procés de recuperar l’alineació existent. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que 
atès que en aquests carrer hi ha propietats dels seus pares i del regidor Sr. Llop s’abstindran 
en la votació del punt. 
 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten 
 
8.- Mocions per via d’urgència 
 
Els grups municipals de la Palma Sempre, Convergència i Unió i PSC La Palma presenten la 
moció, que tot seguit es transcriu, de rebuig a la Sentència del Tribunal Constitucional contra 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
“Atès que el passat 28 de juny el Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre 
l’Estatut de Catalunya en resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats pel Partit 
Popular, suposant aixít una retallada greu i una vulneració de les voluntats del Parlament de 
Catalunya, les Corts i la ciutadania de Catalunya. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional és un òrgan abastament deslegitimat i desautoritzat, amb 
la meitat dels seus membres pendents de renovació i que ha tardat  quatre anys en emetre 
una sentència al respecte. 
 
Atès que amb aquesta sentència es suprimeixen articulats i se’n condicionen d’altres a partir 
de la interpretació jurídica que en farà el Tribunal Constitucional significant una alteració greu 
del contingut de l’Estatut de Catalunya i retallant de forma substancial les aspiracions 
d’autogovern que al nostre país s’havia donat a partir del pacte estatutari.  
 
Atés que Catalunya es troba vulnerada en els seus drets democràtics i que per tant, 
cal una resposta cívica de manera unitària i ferma de la societat civil i de totes les 
formacions polítiques. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, s’ACORDA: 
 
Primer.- Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut de Catalunya. 
Segon.-  Mostrar el nostre suport a les resolucions que de manera majoritària es prenguin  
al Parlament de Catalunya.  
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Tercer.- Donar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària 
impulsada per Òmnium Cultural que se celebrarà el proper 10 de juliol a Barcelona i fer una 
crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya i als grup 
parlamentaris representats, al Govern de la Generalitat, als grups representats al Congrés 
dels Diputats, a la presidencia del Tribunal Constitucional, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya i a l’entitat Òmnium Cultural.” 
 
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 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 el que es pretén es mostrar el rebuig a la 
Sentència. Així mateix, a Sant Boi de Llobregat es va fer una declaració institucional en 
contra de la Sentència. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Es suma  
a les paraules de l’alcalde i pretén expressar el rebuig a una sentència que va en contra d’un 
estatut aprovat pels Parlaments de Catalunya i d’Espanya, i cap tribunal pot anar en contra 
d’una acció democràtica del poble de Catalunya. Convida a assistir a la manifestació de 
demà en contra de la Sentència. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
que en relació a l’afirmació del Sr. Alcalde en el sentit que per mantenir la inversió en 
elements socials calia incrementar les hores de les treballadores socials i a més es mantenia 
la quantitat destinada a les entitats socials, quines són aquestes entitats i el import que 
rebran.   
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Contesta que són les mateixes que l’anterior equip de 
govern va subvencionar. Però no totes les entitats són socials, sinó que es referia a entitats 
en generals, però a totes es mantenen les subvencions. 
 
Francesc Cortes Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: En 
relació a l’increment de les hores de les treballadores socials, no hi ha un increment, sinó 
que ha estat una evolució de tres anys per respondre a la creixent demanda social. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que hi ha una família a la Palma que fa un mes i mig no tenia llum, no poden pagar lloguer i 
estan en condicions molt precàries. Aquesta família va manifestar-ho a l’Ajuntament. 
 
Francesc Cortes Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que aquesta família ha d’anar a Serveis Socials i atesos els barems establers s’estudiarà el 
cas en concret. 
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que es demanarà la constatació i informes d’aquests increments en despesa social. 
 
Francesc Cortes Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que des de l’Ajuntament el que es pretén és donar el màxim suport a les demandes socials. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
que en quin punt es troben els contactes entre Ajuntament i la Generalitat en relació a la 
decisió de la Generalitat d’ofertar només un grup del nivell del tercer de primària del centre 
escolar CEIP EL SOLELL. 
 
Roser Cabero Moré, regidora del del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM:  
Respon que es va informar de la reunió mantinguda. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
en quina mesura s’ha instat des de l’Ajuntament, però tot sembla que no s’ha fet res. Com a 
mínim l’Ajuntament hauria de complir el que s’acorda als Plens municipals. 
 
Roser Cabero Moré, regidora del del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: El que 
es va entendre d’aquesta moció era mantenir un contacte amb la delegada. Aquest contacte 
es va mantenir amb la reunió celebrada, però ella només compleix ordres de Conselleria. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que instar és deixar constància d’alguna actuació pública, però això no ha estat així. Les 
mocions que s’aproven s’han de complir. També es va proposar que des de els diferents 
grups municipals s’instés als grups parlamentaris per a fer preguntes parlamentàries. El grup 
de CIU si va fer aquesta pregunta parlamentària. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Es va instar a la convocatòria de la reunió celebrada. 
Aquesta va ser l’acció més adequada en aquell moment. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
en relació a l’asfaltat de la carretera, i en concret que hi ha punts que l’asfalt està per damunt 
de la vorera. Perquè ha passat això i quins mecanismes es van prendre per a què no passés 
i ara que s’ha fet. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que aquesta obra no és municipal. De totes 
maneres s’està posant el màxim interès i preocupació, com per exemple es va denunciar la 
barana del pont vell. Des de l’ajuntament, s’ha expressat a la Generalitat tots els aspectes 
dels quals no s’estava conforme. Moltes d’elles s’esmenaran, com per exemple el tema del 
pont vell. Així mateix també s’ha enviat un informe en relació a aquest defectes. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Suggereix 
que aquestes circumstàncies poden generar problemes i responsabilitats patrimonials en un 
futur com per exemple amb unes condicions meteorològiques adverses. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Amb aquell informe el que s’ha pretès és deixar 
constància per escrit per esdeveniments futurs. 
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Roser Cabero Moré, regidora del del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Respon que en relació a la reunió amb la Generalitat sobre el CEIP, lamenta que l’oposició 
pretengui generar la situació de què des de l’Ajuntament no s’ha fet res. La moció es va 
presentar a la delegada del departament de la Generalitat. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon 
que no s’ha fet la feina que calia en el seu moment. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Proposa l’assistència del Director de l’escola i de 
l’AMPA en el proper Ple per tal de deixar constància dels actuacions realitzades per l’equip 
de govern. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon 
que no ha dit això. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Prega que 
es tingui una actitud proactiva amb altres administracions. L’actuació de l’Ajuntament ha de 
ser a priori, no a posteriori, un cop les coses ja estan executades. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que per prevenir ja estan els tècnics de 
l’Ajuntament. Però hi ha coses que només amb el projecte del que disposaven no es podien 
preveu, atès que no es tracte d’una obra municipal. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Concreta 
que el problema de l’asfaltat és un clar incompliment de l’empresa adjudicatària del 
contracte. La negligència ha estat seva. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon que 
es tractava d’una obra de certa envergadura i no s’ha tingut una reunió prèvia amb els 
tècnics de la Generalitat. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
que sí ha hagut reunió amb la Generalitat, per exemple una cosa imposada per l’Ajuntament 
va ser que l’asfaltat es fes per la nit. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Insisteix en 
dir que no hi ha hagut una reunió prèvia. Només s’ha fet el prec per a una actitud proactiva 
de l’Ajuntament. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana 
còpia de l’informe enviat al Departament de Carreteres. Així mateix es torna a demanar 
l’informe de l’arquitecte en relació a les millores proposades per a Can Vidal. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
en relació a l’incendi de fa 15 dies. Com va ser aquest incendi i les seves causes. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: El incendi es va provocar per les persones que vivien 
a les barraques de la zona mentre cuinaven. El incendi el van controlar quatre camions de 
bombers. No es va activar el Pla d’Emergència perquè es va controlar aviat. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta en 
relació a la reducció de contractes, i quines són les seves dades. I també en relació als plans 
d’ocupació quina és la seva finalitat. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Contesta que el pla d’ocupació pretén la digitalització 
dels documents en paper dipositats a l’Ajuntament per crear una mena d’arxiu. La seva 
duració és de 6 mesos. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Contesta 
que s’han reduït el contractes amb Jardineria Busquets, CLD, Pulim, Quiles, empresa de 
Serveis de TV. La reducció anual és aproximadament de 72.700 anuals. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
quines són les actuacions que es pretenen fer a l’entorn de Santa Rita per mantenir-ho en 
bones condicions d’ús. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que s’ha concertat amb l’empresa de 
jardineria el seu manteniment. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
en relació a les línees elèctriques de Can Pongem. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que l’afectació de les línees de mitjà tensió 
les neteja l’Ajuntament, en canvi les línees de l’alta tensió correspon a altres òrgans 
administratius. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que això no és competència de l’Ajuntament. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que pregaria el seu manteniment, perquè hi ha un veí que fa més d’un any que ho ha 
sol·licitat. 
 
Francesc Cortes Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que el manteniment correspon a Endesa o a Red Elèctrica. No hi ha constància d’aquesta 
sol·licitud. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que hi ha coses que no són competència de l’Ajuntament. Aquest no és el paper que ha de 
fer l’oposició, d’insinuar que l’equip de govern no fa res. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma que 
com alcalde o regidors sí que es responsabilitat vetllar per aquestes coses i que no hi hagi 
cap problema. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
com està el tema dels impagaments d’Endesa i les seves conseqüències. També es 
pregunta si a dia d’avui es paga la llum. 
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que és conseqüències de les ventades i la 
compensació que es va fer amb les factures d’Endesa. Endesa va reclamar en via judicial el 
pagament d’aquestes factures, però el jutge va desestimar el recurs interpossat. Sí es paga 
la llum. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Afirma 
que l’Ajuntament té com a mínim la raó moral, perquè l’Ajuntament es va fer càrrec del 
subministrament de llum durant aquells dies. Els ciutadans van pagar també la llum a 
Endesa aquells dies. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Torna a 
demanar el correu electrònic de les obres de l’escola. I si hi ha alguna novetat en aquestes 
obres. 
 
Roser Cabero Moré, regidora del del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que es va tenir una reunió amb les parts interessades. Les obres porten un retard, però hi ha 
la previsió de què les obres comencin cap al 15 d’octubre, les quals s’executaran en tres 
fases. Les obres es preveuen finalitzades a principis del 2012. 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dues hores, el Sr. Alcalde aixeca 
la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari 


