ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/10 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA CATORZE DE MAIG DE DOS MIL DEU.
A La Palma de Cervelló, el dia 14 de maig 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 de l’alcalde número 239/2010 de data 29 de març de
modificació del nomenament de Tinents d’alcalde.
3. Presa de raó de la comunicació de la regidora Roser Cabero en relació a la seva
integració en el grup municipal La Palma Sempre-EPM.
4. Presa de raó de la designació de la regidora Roser Cabero i el regidor Francesc Cortés
com a membres de la corporació per formar part de la comissió informativa permanent sobre
el Pla d’Actuació Municipal.
5.- Aprovació del règim de dedicació i de les retribucions de la regidora Roser Cabero.
6.- Nomenament de la regidora Roser Cabero com a representant municipal de la Corporació
en òrgans col.legiats competència del Ple.
7.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2008.
8.- Donació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2010,
aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2009.
9.- Ratificació de l’acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 5 de
maig de 2010 relatiu a la formulació d’al.legacions durant el termini d’informació pública de la
formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2011 i de la planificació de
l’anualitat 2012.
10. Aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix.
11. Aprovació de l’acord de modificació del contracte administratiu de concessió del servei
públic de residus urbans.
12.- Propostes per via d’urgència.
13.- Mocions per via d’urgència
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14.- Precs i preguntes.
Així mateix es procedeix a fer lectura dels informes d’alcaldia:

1.- Aprovació si s’escau d’actes anteriors.
Es sotmet a votació l’acta de la sessió plenària de data 12 de març de dos mil deu. L’acta ha
quedat aprovada per unanimitat dels assistents condicionada a la seva ratificació al següent
ple, un cop esmenades les següents intervencions:
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: caldria
esmenar l’acta de la sessió anterior en la seva pàgina 9, penúltim paràgraf. On posa “No
sabrem si això tindrà conseqüències, i ho decidiran en el contenciós, i per tant és difícil
deduir quin serà el resultat d’aquests contenciosos”, ha de dir: “No se sap si això tindrà
conseqüències, i ho decidiran en el contenciós. I és difícil deduir quin serà el resultat
d’aquests contenciosos”
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: caldria
esmenar l’acta de la sessió anterior en la seva pàgina 12, tercer paràgraf On posa: “Judith
Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: realitza aportacions
en relació a com s’ha realitzat aquest procés, i es planteja la necessitat veritable d’aquest
instrument. No deixen de ser fons públics la subvenció i aquests es podrien destinar a un
àmbit més necessari del poble. És un document amb unes mancances importants, perquè en
les dues primeres parts del document no aporta res, ja coneixem el municipi. Les últimes 8
planes si que són de com potenciar la Palma, però el mateix document contempla el
comprimís de l’existència d’una partida pressupostària, però que amb la situació econòmica
actual no és una cosa molt pràctica. Les reunions que es van produir en el procés de
participació no va incloure a tot el poble, i així es va demostrar en les successives reunions
que es van produir. Demana explicació de com s’executarà aquest pla.”. Ha de posar:
“Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Realitza
aportacions en relació a com s’ha realitzat aquest procés i es planteja la necessitat real
d’aquest procés amb el cost associat que ha tingut, que malgrat que són diners d’una
subvenció i no són diners que han sortir del pressupost de l’Ajuntament, però sense oblidar
que són diners públics. Avui en dia es creu que destinar 17000 euros a decidir com es
participarà, sent un municipi tant petit, que es coneixen les coses bones i les no tan bones,
aquestes subvencions es podrien destinar a altres coses més pràctiques. El document
existeix, però s’han dedicat 25 pàgines a determinar que és un pla director, però això no és
una cosa particular de la Palma, sinó que genèrica. La segona part del document és explicar
com és el municipi de la Palma. I les últimes 8 pàgines sí que són punts dedicats a com
potenciar la participació ciutadana estrictament a la Palma. D’aquesta part el que més crida
l’atenció és el punt que diu que s’ha d’incloure una partida en els pressupostos que
garanteixin l’aplicabilitat de les decisions que proposa el Pla. Si a més de la despesa del Pla
s’ha de destinar diners per a cada pla de participació en relació al pressupost i els comptes
de l’Ajuntament, si es tenen perfecte, però sinó sembla una cosa poc pràctica. Finalment es
remarca la mínima participació que ha tingut el procés, no es sap si la gent no s’assabenta
bé, per la qual cosa s’hauria d’haver donat més informació. A més la participació va ser molt
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petita. També demana explicacions que com funcionarà aquest pla i el seu procés de
participació.”
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: caldria
esmenar l’acta de la sessió anterior en la seva pàgina 12. On diu “Judith Menal i Tolsa,
regidora del grup municipal de Convergència i Unió: entén el caràcter final de les
subvencions, però el procés de participació es podria haver realitzar sense la utilització de
fons públics de subvencions.” Ha de dir: “Judith Menal i Tolsa, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió: Comenta que es conèixer el caràcter finalista de les
subvencions, però la postura anava encaminada més a cal que amb això, aquesta subvenció
destinar-la a un procés de participació. Es creu que la participació en un poble tan petit es
pot promoure des de dins. No es veu la necessitat d’utilitzar diners públics, però en compte
d’optar en aquests, s’hauria optat a una altra subvenció per a una altra finalitat”
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: caldria
esmenar l’acta de la sessió anterior en la seva pàgina 14. On diu “Josep Maria Llop i Rigol,
regidor del grup municipal de Convergència i Unió: explica que la urgència d’aquesta
moció és per a què l’Ajuntament pugui evitar el que es proposa a la moció”, ha de dir: “Josep
Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: explica que la
urgència d’aquesta moció és per a què l’Ajuntament pugui evitar el que proposa la
Generalitat”.
Es sotmet a votació l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 26 de març de dos mil
deu. L’acta ha quedat aprovada per unanimitat.
2. Donació de compte del decret de l’alcalde número 239/2010 de data 29 de març de
modificació del nomenament de Tinents d’alcalde.
“Es dóna compte al Ple del decret de l’alcalde núm. 239/20010 de 29 de març, el cos
dispositiu del qual tot seguit es transcriu:
“DECRET DE L’ALCALDE 239/2010
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.10/01
Denominació: Modificació del nomenament de Tinents d’Alcalde
MOTIVACIÓ
Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 12 de març de 2010 es va prendre
coneixement de la vacant de regidor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, produïda per
la mort de la regidora del grup municipal La Palma Sempre-EPM, Carme Rambán Jordà,
nomenada 2a tinent d’alcalde per decret 797/2009 de data ú de setembre de 2009.
Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 26 de març de 2010 va prendre possessió
com a regidora electe la senyora Roser Cabero Moré.
Atès que és competència de l’Alcalde mitjançant Decret, la designació dels Tinents d’Alcalde
d’entre els membres de la Junta de Govern Local.
C/ Sant Cristòfol, s/n.
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Vist que el nombre màxim de tinents d’alcalde és un terç del nombre legal de membres de la
Corporació.
Vist que el decret 6/2008 de data 7 de gener de 2008 disposà les delegacions en els tinents
d’alcalde i els regidors municipals.
De conformitat als art. 20 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, en concordança amb els articles 55 i següents del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
DISPOSICIÓ
Resolc:
Primer: Modificar l’apartat segon del decret 797/2009, de data 1 de setembre de 2009, en el
sentit de nomenar segon tinent d’alcalde el regidor Joan Garnés i Giberga.
Segon: Nomenar tercera tinent d’alcalde la regidora Roser Caberó i Moré.
Tercer: Modificar el punt 1. de l’apartat segon del decret 6/2008 de data 7 de gener de 2008,
quedant la redacció d’aquest després de la modificació com segueix:
1.

Es delega en els tinents d’alcalde i regidors següents la competència orgànica per
efectuar activitats tècniques, sense comprendre la de disposar actes jurídics, a les
subàrees següents:
a. Primera tinent d’alcalde, Pilar Joaniquet i Anmella: subàrea d’obres, serveis i
habitatge, subàrea de relacions institucionals i subàrea de salut.
b. Segon tinent d’alcalde, Joan Garnés i Giberga: subàrea de cultura,
comunicació i noves tecnologies i subàrea d’esports.
c. Tercera tinent d’alcalde, Roser Cabero i Moré: subàrea de governació i
atenció als ciutadans, participació ciutadana, gent gran, dona i subàrea
d’educació.
d. Joan Gràcia i Minguell: subàrea d’hisenda, contractació de serveis i promoció
econòmica (turisme, comerç i consum).
e. Francisco Cortés i Roca: subàrea d’acció social, infància i joventut, treball
nova ciutadania i subàrea de solidaritat, cooperació i pau.

Quart: Comunicar aquest decret als interessats fent constar que, hauran de mantenir
informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com alcalde/essa
accidentals, no podent durant aquest exercici, modificar les delegacions efectuades per
aquesta Alcaldia.
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Cinquè: Comunicar el contingut d’aquesta resolució als portaveus dels diferents grups
municipals, pel seu coneixement i efectes.
Sisè: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne
compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.”
3. Presa de raó de la comunicació de la regidora Roser Cabero en relació a la seva
integració en el grup municipal La Palma Sempre-EPM.

“Vist que el dia 26 de març de 2010 va prendre possessió com a regidora la Sra. Roser
Cabero Moré.
Vista la comunicació formulada per la regidora Roser Cabero, mitjançant instància assentada
d’entrada al registre general municipal en data 4 de maig de 2010 amb el número 1558
relativa a la seva integració al grup municipal La Palma Sempre-EPM.
És pel que cal:
Prendre raó de la integració de la regidora Roser Cabero Moré en el grup municipal La
Palma Sempre-EPM.”
4. Presa de raó de la designació de la regidora Roser Cabero i el regidor Francesc
Cortés com a membres de la corporació per formar part de la comissió informativa
permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal.
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 13 de juliol de 2007 va aprovar la creació de les
diverses Comissions Informatives de caràcter permanent, acord que va ser modificat pel Ple
de 14 de setembre de 2007, entre les quals es troba la Comissió Informativa permanent
sobre el Pla d’Actuació Municipal.
Vista la instància presentada pel regidor Joan Gràcia Minguell com a portaveu del grup
municipal La Palma Sempre-EPM, assentada d’entrada al registre municipal en data 7 de
maig de 2010 amb el número 1637, en la qual es designa membres de la Comissió
Informativa permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal la regidora Roser Cabero Moré i el
regidor Francesc Cortés Roca.
De conformitat al que estableix l’art. 125.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
És pel que cal:
Prendre raó de la següent composició de la Comissió Informativa permanent sobre el Pla
d’Actuació Municipal, una vegada incorporats la regidora Roser Cabero Moré i el regidor
Francesc Cortés Roca:
Comissió Informativa Permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal
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President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés
- Roser Cabero Moré
- Francesc Cortés Roca
Grup municipal de Convergència i Unió
- Maria Beatriz Gallego i Rico
- Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui”
5.- Aprovació del règim de dedicació i de les retribucions de la regidora Roser Cabero.
“Vist que el dia 26 de març de 2010 va prendre possessió com a regidora la Sra. Roser
Cabero Moré.
Atès que l’alcalde, mitjançant decret número 239/2010 de data 29 de març, va nomenar la
regidora Roser Cabero Moré com a tercera tinent d’alcalde.
Atès que de conformitat a l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en concordança amb l’art. 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de les
Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan
els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Establir que, amb efectes del dia 29 de març de 2010, la regidora Roser Cabero
Moré, exerceix els seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, i per tant va ser donada
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social.
Segon: Establir a favor de la regidora Roser Cabero Moré que desenvolupa les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, en funció de les atribucions delegades i assumides
com a tercera Tinent d’Alcalde i Regidora delegada de la subàrea de governació i atenció als
ciutadans, participació ciutadana, gent gran, dona i subàrea d’educació, la retribució anual
de 18.415,08 euros, la qual es percebrà en dotze pagues mensuals del mateix import
cadascuna d’elles.
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Establir que la percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de règim de dedicació
exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos
de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles depenents, amb
les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent, i amb el desenvolupament
d’altres activitats, en els termes previstos a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Tercer: Notificar aquests acords a la regidora afectada, fent constar que com a regidora
designada per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva haurà acceptat
aquest règim si dins del termini de 24 hores des de la notificació, no manifesta res al
respecte.”
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, Maria Beatriz Gallego 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 la retribució i el règim de dedicació de la
Roser Cabero serà la mateixa que en el seu moment posseïa la Sra. Carme Ramban.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que en aquest moments no correspon fer això. A més ja al juliol del 2007 es va comentar que
la Palma no necessitava tres dedicacions exclusives i una mitjà dedicació. No és de rebut el
que necessita ara la Palma i amb la crisi econòmica que hi ha, una mesura així no és una
mesura acceptable. Amb tots el sous dels càrrecs electes i la seva seguretat social se’n va
una despesa a més de 120.000 euros anuals. Això no és correcte, i no es posen les prioritats
allà on corresponen. Però si realment es considera que és necessari aquest tipus de
dotacions, el que caldria en aquests moments és una rebaixa substancial dels seus sous. El
vot serà un no per les raons donades.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que aquesta qüestió ja es va plantejar en el
seu moment. Es recorda que la dedicació que suposa els càrrecs electes quan aquest equip
de govern va entrar, es va fer un redistribució d’aquesta dedicació. L’actual alcalde es va
reduir el que l’anterior alcalde guanyava, i aquesta reducció va anar a repartir als altres
regidors amb dedicació. En relació a la qüestió de la crisi, segur que es prendrà les mesures
que calguin però la Roser Cabero havia de partir del mateix punt que la Carme. Però de
totes maneres, el decret llei del govern encara no està aprovat.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que avui es tenia una oportunitat que ha estat desaprofitada per l’equip de govern.
6.- Nomenament de la regidora Roser Cabero com a representant municipal de la
Corporació en òrgans col.legiats competència del Ple.
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“Atès que el Ple en sessió ordinària de data 12 de març de 2010 va prendre raò de la vacant
produïda per la defunció de la regidora del grup municipal La Palma Sempre-EPM, Ma.
Carme Rambán i Jordà.
Atès que el dia 26 de març de 2010 va prendre possessió com a regidora la Sra. Roser
Cabero Moré.
Es fa necessari procedir al nomenament de la regidora Roser Cabero Moré com a
representant municipal en diversos òrgans col·legiats competència del Ple.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Designar representant municipal al Consell Escolar del CEIP “El Solell”, a la tercera
Tinent d’Alcalde, la senyora Roser Cabero Moré.
Segon. Designar representant municipal a l’Associació de Defensa Forestal, a la tercera
Tinent d’Alcalde, la senyora Roser Cabero Moré.
Tercer. Designar representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística, a la
tercera Tinent d’Alcalde, la senyora Roser Cabero Moré.
Quart. Comunicar aquests acords a la regidora afectada i als òrgans esmentats.”
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, Maria Beatriz Gallego 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 de la designació de la Sra.
Roser Cabero com a representant al Consell Escolar del CEIP “El Solell”, a l’Associació de
Defensa Forestal i al Consorci de Normalització Lingüística
7.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2008.
“MOTIVACIÓ
Vist el Compte General de l’entitat de l’exercici 2008, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes emès en data 12 de març de 2010.
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 núm. 73 de 26 de març de 2010,
a l’objecte que es poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions.
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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
ACORDS
Primer. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, corresponent a
l’exercici 2008
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.”
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, Maria Beatriz Gallego 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 porta l’aprovació definitiva del Compte
General de l’any 2008.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
el votat serà en contra atès el que ja s’ha explicat durant tres anys en relació a la gestió
econòmica que s’està fent per l’equip de govern i com no es veu clara aquesta gestió el vot
serà negatiu.
8.- Donació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de
2010, aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2009.
Es dóna compte al Ple de l’acord de la Junta de govern Local de data 5 de maig de 2010 que
tot seguit es transcriu:
“PROCEDIMENT
Codi: 03.301.09
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2009. Aprovació.
DISPOSICIÓ
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L’alcalde proposa a la Junta de govern, que actuant per delegació seva, de conformitat amb
el cartipàs municipal vigent, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2009 en els termes
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte.
Segon. Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord
amb l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril.
Tercer. Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.”
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
breument la proposta de tancament de l’exercici del 2009. Aquesta liquidació està
confeccionada per la intervenció de l’Ajuntament i validada per la Diputació. El tancament
s’acompanya de l’informe de compliment de l’estabilitat pressupostària. Així mateix
l’endeutament es situa al 40%, lluny del 110%.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
no ha pogut mirar els número i evidentment no s’ha mirat el detall. Com és una proposta que
no es vota, ja farem les aportacions en altres plens si cal. Simplement es comenta que el
40% d’endeutament, en relació a l’any 2009 és excepcional pels ingressos extraordinaris,
però en canvi al pressupost que es va aprovar l’endeutament es fixava a més del 110%.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que el 40% és veritat a 31 de desembre. També és cert que en el pressupost es fixava més
del 110% però amb unes previsions d’inversions que es poden fer o no.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que
es cert que els pressupostos són previsions però que si es compleixen si que es podrà
superar aquest 110%.
9.- Ratificació de l’acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 5
de maig de 2010 relatiu a la formulació d’al.legacions durant el termini d’informació
pública de la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2011 i de la
planificació de l’anualitat 2012.
Vist l’acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2010.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2010 que tot seguit es
transcriu:
“PROCEDIMENT
Codi: 3.311.10.29
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Denominació: Presentació d’al.legacions durant el termini d’informació pública de la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011 i de la planificació de
l’anualitat 2012.
MOTIVACIÓ
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
Vista la proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni 2008-2012, aprovada per la
Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 30 de juny de 2008.
Vist l’edicte de 31 de març de 2010, d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres
i serveis de Catalunya, any 2011, i de la planificació de l’anualitat 2012, publicat al DOGC
núm. 5602 de 7 d’abril de 2010.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa a la junta de govern local que, actuant per delegació seva, adopti l’acord
següent:
Primer.- Aprovar la presentació de les al.legacions que tot seguit es relacionen a la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011, i de la planificació de
l’anualitat 2012:
Renúncia de la subvenció per aplicar-la a una nova sol.licitud d’ínclusió:
Exercici
Programa
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC

2011
MN
CAMÍ PEATONAL DEL CASC URBÀ A CAN VIDAL
296.095,01 €
16.908,85 €

Exercici
Programa
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC

2011
PG
CAMÍ PEATONAL DEL CASC URBÀ A CAN VIDAL
296.095,01 €
42.310,15 €

Exercici
Programa
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC

2012
ET
ARRANJAMENT DE LA PEDRERA DE CAL FLOR
437.700 €
153.195 €

Exercici
Programa
Títol de l’actuació

2012
MN
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DEL CARRER
MONTSANT
143.088,74 €
50.081 €

Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC
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Exercici
Programa
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC

2012
PG
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DELS PIRINEUS
599.479,60 €
209.817,86 €

TOTAL SUBVENCIÓ PUOSC A LA QUE ES RENUNCIA: 472.312,86

Noves sol.licituds PUOSC en període d’al.legacions:
Exercici
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC que se sol.licita
Exercici
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC que se sol.licita
Exercici
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC que se sol.licita
Exercici
Títol de l’actuació
Pressupost de l’actuació
Subvenció PUOSC que se sol.licita

2011
PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICAL CAMP DE FUTBOL I
D’ALTRES MILLORES
470.000,00 €
329.000,00 €
2011
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA
ARTIFICAL CAMP DE FUTBOL I D’ALTRES MILLORES
20.700,00 €
14.490,00 €
2011
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A TOT EL
MUNICIPI
174.132,66 €
121.892,86 €
2011
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES A TOT EL MUNICIPI
9.900,00 €
6.930,00 €

TOTAL SUBVENCIÓ PUOSC QUE SE SOL.LICITA: 472.312,86

Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.”
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, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen SáenzTorre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’objectiu d’aquestes al·legacions van
encaminades a reduir el finançament que hauria d’aportar l’Ajuntament. També la renuncia
d’aquests projectes és degut a la situació en què es troben cadascun d’aquests projectes. Es
justifiquen i s’expliquen cada al·legació en relació a cada projecte.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que aquesta proposta és un canvi de destí. Si es mira en el seu conjunt l’actuació és correcte
i per això es votarà a favor. Tot el que té relació amb el camp de futbol, des de el Grup de
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Convergència hi ha hagut compromís amb aquest projecte. Així mateix, al mes de novembre
de l’any passat es va presentar un informe molt exhaustiu de les mancances importants que
té el camp de futbol i els possibles riscos, per això s’ha de procurar eliminar aquests. Així és
necessari i important el tema de la gespa però també l’eliminació d’aquests riscos, per això
no només es necessita la gespa sinó també d’altres obres importants.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que l’al·legació del camp de futbol, no només
contempla la gespa, sinó altres millores com l’enllumenat, els accessos, els vestidors, entre
altres.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que no només és un canvi de destinació, sinó que aquest implica també una reducció de
l’aportació de l’Ajuntament. És inferior a la prevista al pressupost.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta que
si això és per l’exercici del 2011.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que hi ha una part de finançament que va al
2011, i només a partir de 1 de gener de 2011 es podrà justificar. La intenció és iniciar l’obra a
final de la fira, i finalitzar al finals de gener.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que no es tracta d’altre cosa que un canvi de destí entre inversions. El que si vol remarca és
que quan es va preguntar el mes de març sobre el camp de futbol, es va donar un conjunt
d’explicacions, i ara es felicita que aquestes actuacions es facin, motiu de més per votar a
favor.
10. Aprovació inicial del Pla Director de les Muntanyes del Baix.
Antecedents
Els Ajuntaments de Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, Olesa de Bonesvalls,
Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i Sant Vicenç dels
Horts van aprovar i subscriure el “Conveni marc de col·laboració en la protecció, millora i
gestió integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix”.
L’objectiu d’aquest conveni era articular una estratègia conjunta dels Ajuntaments signants
en les mesures de preservació i millora de les condicions naturals i la dinamització de les
activitats pròpies dels espais agrícoles i forestals en l’àmbit no urbanitzable que es defineix
com a Muntanyes del Baix.
Com posava de manifest el conveni marc de col·laboració, les Muntanyes del Baix gaudeixen
d’una riquesa natural i paisatgística que constitueix un patrimoni ambiental, cultural i històric
que s’ha de preservar de la desmesurada i poc ordenada urbanització, dels incendis
forestals, de l’abandonament de camps de conreus, de la disminució de la gestió silvícola i
de l’impacte de determinades infraestructures.
Les Administracions Locals havien de vetllar per la conservació dels valors paisatgístics,
ambientals i forestals i coordinar i donar resposta efectiva a la problemàtica dels processos
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de degradació de les Muntanyes del Baix, essent un instrument adequat a aquestes finalitats
el promoure la redacció d’un Pla Director de les Muntanyes del Baix que avalués l’estat del
territori agroforestal dels Ajuntaments signataris i formulés les estratègies a seguir.
Els Ajuntaments signants van subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Llobrega sengles
convenis bilaterals per tal que el Consell Comarcal contractés la redacció del Pla director de
les Muntanyes del Baix.
Una vegada adjudicat el contracte de redacció del Pla Director a l’empresa lavola Serveis
ambientals, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha fet el seguiment dels treballs de
redacció, sent lliurat el Pla director el mes de juliol de 2009. El mes de desembre de 2009 el
Consell Comarcal va trametre als Ajuntaments signants del conveni marc el Pla Director.
En la comissió de seguiment del Conveni marc celebrada el passat 18 de febrer, es va
acordar sotmetre el pla director al procés d’aprovació per part de cadascuna de les
institucions signants.
Continguts i objectius del Pla Director
La documentació del Pla director de les muntanyes del Baix redactat per l’empresa La Vola
Serveis Ambientals inclou els documents següents:
- Memòria.
- Annex cartogràfic
- Diagnosi
- Programa d’accions
- Actes de la Comissió de seguiment
- Un CD amb la documentació anterior en format pdf, i també els plànols disponibles
en un visor (GEOVISOR) en format shapefile (.shp).
El document de Diagnosi inclou una síntesi prou àmplia de la memòria, de manera que
aquest, juntament amb el Programa d’accions i l’Annex cartogràfic, constitueixen la
documentació fonamental del Pla i que s’ha de tramitar.
El Pla director és un pla estratègic que formula un seguit de propostes d’accions posibles per
a ser desenvolupades a partir d’iniciatives municipals, i en alguns casos amb la participació
voluntària dels agents econòmics i socials d’aquest territori. Les propostes es recullen en un
programa d’accions ordenades segons el seu caràcter integral, de planejament i ordenació
del territori, patrimoni, ús públic, i comunicació i difusió.
Aquest conjunt d’accions volen incidir en el desenvolupament de les activitats econòmiques,
la preservació dels valors naturals i ambientals, el paisatge, l’ús social i la gestió dels serveis
i infraestructures públiques de l’àmbit de les Muntanyes del Baix.
El Pla director no és un pla director en termes urbanístics, sinó com s’ha expressat, un pla
estratègic que formula línies d’actuació tant temàtiques com integrals, que es poden
desenvolupar de forma concertada, però també individual, amb l’impuls dels ajuntaments.
La perspectiva supramunicipal és imprescindible per afrontar els reptes de les actuacions
municipals en un àmbit natural que no es reconeix diferenciat pels límits municipal. D’aquí
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que les intervencions han d’assolir més eficiència i tenen més sentit vertebrador i de
coherència del conjunt si es plantegen i s’executen de forma coordinada entre els diferents
municipis. El Pla director ha de constituir, doncs, el document de referència per a les
actuacions conjuntes entre els municipis en l’àmbit de les Muntanyes del Baix.
L’àmbit territorial del Pla director de les muntanyes del Baix inclou 14 municipis: Begues,
Cervelló, Corbera de Llobregat, Gavà, La Palma de Cervelló, Olesa de Bonesvalls, Pallejà,
Sant Boi del Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Viladecans amb una superficie total de 12.082 ha.
Conveniencia del procés d’aprovació
En l’àmbit territorial de les Muntanyes del Baix, a més dels propietaris privats i públics,
intervenen els titulars d’explotacions agràries i d’altres activitats econòmiques, els habitants
de masies i cases disseminades, les associacions dels diversos tipus d’usuaris d’aquest
territori, i la ciutadania en general. És per això que es considera convenient que el contingut
del Pla, i específicament les accions que es proposen, s’haurien de sotmetre a un procés
d’exposició pública per tal de recollir noves propostes d’accions o de modificació de les que
figuren en el pla.
Aquest procés comporta l’aprovació inicial del Pla director integrat pels documents Diagnosi,
Programa d’accions i Annex cartogràfic. Una vegada passat el termini d’exposició pública,
que es considera suficient d’un mes, s’haurien d’analitzar les observacions rebudes entre els
municipis signants del conveni marc i formular un redactat final per a ser aprovat
definitivament.
Repercussió pressupostària.
El conjunt d’accions que es formulen en el Pla no comporten el compromís d’execució, ja
que són accions orientatives d’actuació conjunta de diferents ajuntaments. Algunes de les
fitxes de les accions tenen una valoració econòmica orientativa, unes xifres que caldrà
modular en el seu moment segons els municipis que participin en la realització de cada acció
concreta i com es distribueixen el costos entre ells i els possibles ajuts provinents d’altres
administracions.
És per això que l’aprovació del Pla director no comporta compromisos econòmics per a
l’Ajuntament.
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Ateses les consideracions anteriors, i malgrat que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló no
va signar l’any 2006 el “Conveni marc de col.laboració en la protecció, millora i gestió
integrada de les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix” ni va subscriure
posteriorment el conveni amb el Consell Comarcal per a la contractació de la redacció del
Pla Director de les Muntanyes del Baix.
Atès que el municipi de la Palma de Cervelló es troba inclòs en l’àmbit territorial del Pla
Director.
Atès que tant des de l’Ajuntament com des del Consell Comarcal es creu convenient
l’aprovació del Pla Director de les Muntanyes del Baix per part de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Director de les Muntanyes del Baix contingut en els
documents de Diagnosi, Programa d’accions i Annex cartogràfic, com a referència per a les
actuacions municipals en el sòl no urbanitzable de muntanya.
Segon.- Sotmetre a informació pública els esmentats documents del Pla director de les
Muntanyes del Baix durant el període de dos mesos des de l’endemà de la publicació de
l’edicte corresponent al present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per
tal que es puguin presentar propostes de noves accions o la modificació de les que es
formulen en el pla, així com les consideracions que s’estimin convenients.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat als efectes de
coordinar el procés d’aprovació del Pla director pels municipis signants del Conveni marc per
a la col.laboració en la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals
de les Muntanyes del Baix.
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, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen SáenzTorre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que aquesta iniciativa neix dels propis
Ajuntaments per a controlar aquest espais i per coordinar-se per a la seva preservació i
millora. Aquest Pla Director no és un pla urbanístic, no defineix aquest espai com a parc
natural, no crea cap figura de protecció especial, no modifica la catalogació dels terrenys i no
és un pla normatiu.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que es preveu una informació pública d’un mes i atès que sembla ser que s’ha fet un pla
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orientat a buscar propostes per part de la ciutadania, seria convenient notificar-ho a tot el
poble per a fer-hi aportacions.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’important i el que preveu el Consell
Comarcal és tancar el termini per a les al·legacions fins el 31 de juliol del 2010. Igualment es
volia fer publicitat aquesta qüestió.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que ell va ser present quan es va aprovar aquest Pla en el Consell Comarcal i el termini que
es va donar per a les aportacions, no al·legacions, és de tres mesos. De manera que el
termini finalitza el 31 de juliol, però s’aprovaria provisionalment a l’octubre. Per això no seria
inconvenient allargar el termini d’informació pública i donar la informació necessària. Aquest
Pla s’aprova pels Ajuntaments però els propietaris no estan d’acord, perquè hi part d’ús
públic que es fa de propietat privada, tot i què el Pla no és un document urbanístic si orienta
un usos que pot arribar a convertir-se en un punt estratègic, i perquè el rendiment de les
activitats econòmiques no està ben calculat. De les 12.000 ha la major part estan en mans
privades , i com a mínim és un element a tenir en compte. Per aquestes circumstàncies es
demana l’allargament del període i per això es votarà a favor. Però en referència al terme
d’aprovació inicial és una terminologia inadequada, perquè no és un document urbanístic.
Només ha de ser un terme indicatiu, així haurien de ser aportacions i no al·legacions el que
es facin.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que aquest és el procés que es va proposar
per a presentar les propostes. Es parla de tres mesos, però sí que marca és que el 31 de
juliol de 2010 per a que estiguin totes les al·legacions o aportacions. Proposa ampliar el
termini en dos mesos.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Proposa
tres mesos de termini perquè el ple del Consell serà a l’octubre.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Aporta que
serà important la informació divulgativa que es faci, és a dir, que tothom estigués assabentat
amb una carta o circular o el mitjà que sigui, inclòs fer un acte públic d’informació
Xavier González i Alemany, Alcalde: Afirma que sí considera important aquest Pla, i es
pot fer venir al tècnic del Consell Comarcal per a què faci la informació oportuna i concreta.
11. Aprovació de l’acord de modificació del contracte administratiu de concessió del
servei públic de residus urbans.
“MOTIVACIÓ
Es considera necessari modificar el contracte administratiu de concessió del servei públic de
residus urbans adjudicat a la raó social CONCESIONÀRIA BARCELONESA, SA per acord
del ple municipal de dia 28 de juny de 2005, amb un preu de contracte de:
- Preu del servei durant el període transitori: 75.826,44 euros.
- Preu anual del servei durant el període definitiu: 110.609,27 euros.
- Capital de l’amortització: 448.895,00 euros.
- Diferencial d’interès de l’amortització: 0,4
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L’enginyer industrial, Josep Ibáñez Gassiot, ha emès informe de dia 15 de febrer de 2010 en
qual posa de manifest que és procedent la modificació del contracte resultant d’eliminar les
següents partides:
- La recollida de vidre passaria a recollir-se 1 cop cada dos setmanes.
- La recollida de voluminosos s’elimina.
Així mateix, en unitat d’acte es ratifica la modificació per la recollida de la Fracció Orgànica
dels Residus Municipals (FORM) de conformitat amb la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de
finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició
del desaprofitament dels residus, i la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que preveuen l’obligació per part de les
entitats locals de Catalunya a realitzar la recollida selectiva de la FORM d’acord amb un pla
de desplegament.
El Sr. Rafael Gómez Bernat, en representació de la CONCESSIONARIA BARCELONA, S.L.,
presenta escrit el dia 23 d’abril de 2010 i amb NRGE: 1450 en qual manifesta la conformitat
a la modificació plantejada.
El secretari interventor ha emès informe 32/2010, de 4 de maig de 2010.
La resta de prestacions del contracte original seguiran prestades pel contractista.
La modificació es troba emparada per l’article 101 del Text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques, de conformitat amb la disposició transitòria primera, apartat 2,
de la Llei de contractes del sector públic.
DISPOSICIÓ
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Modificar en unitat d’acte el contracte administratiu de concessió del servei públic
de residus urbans adjudicat a la raó social CONCESIONÀRIA BARCELONESA, SA per
acord del ple municipal de dia 28 de juny de 2005, i formalitzat el dia 29 de juny de 2005, en
els termes següents:
1.- Incorporar les prestacions següents, amb els preus anuals (en euros i sense IVA)
-Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) per import de
20.687,89 euros
2.- Reduir i eliminar les següents partides:
- Recollida de vidre que passaria a recollir-se 1 cop cada dos setmanes, per la qual
cosa es passaria d’una despesa anual de 8.066,99 euros a 4.033,49 euros.
- Eliminació de la recollida de voluminosos.
3.- El règim de meritació de les obligacions serà mensual.
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SEGON. Establir el preu anual del servei en 118.847,77 euros (sense IVA) .
TERCER. Establir la garantia definitiva del contracte a 74.777,11 euros.
QUART. Requerir l’interessat que en el termini de trenta dies naturals formalitzi la
modificació del contracte.
CINQUÈ.- Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província i comunicar la
modificació a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb l’article 57 del Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
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, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
la modificació del contracte, en el sentit que al febrer del 2010 es va modificar el contracte
per la recollida de la fracció orgànica. I en aquest moment el que es fa es ajustar les
recollides i l’eliminació dels voluminosos que la realitza la brigada.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que s’abstindran perquè aquesta proposta requereix un estudi. S’està d’acord amb
l’eliminació dels voluminosos. En relació al tema del vidre, segurament que els hàbits han
canviats, però si es pot dir que quan el Consell Comarcal feia la recollida cada 15 dies els
contenidors estaven plens, però ara hi ha més contenidors, però s’ha de veure com
evoluciona però hi ha riscos que el vidre es llenci a altre contenidor. Tot i així existeix un
increment de 7.000 euros que es necessari que es repercuteixi a les properes Ordenances
Fiscal per a les escombraries.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que la reducció del contracte ha estat fruit d’uns estudis, però si el vidre s’acumula es farà la
modificació que calgui. Així mateix, matisa que es van pujar les taxes d’escombraries i va ser
àmpliament contestada pel grup de Convergència, i celebra que s’estigui a favor de la pujada
de la taxa de les escombraries i agrairia que si es pren aquesta mesura es recolzi pel grup
de Convergència
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
l’increment de les ordenances per aquest any 2010 ja contemplava els 7.000 euros de
diferència.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Contesta
que si.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Proposa
eliminar la “/o” del “i/o” d’un paràgraf de la proposta.
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Xavier González i Alemany, Alcalde: S’accepta la modificació.
12.- Propostes per via d’urgència.
No se’n presenten
13.- Mocions per via d’urgència
No se’n presenten
14.- Precs i preguntes.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Anuncia
que a les 22 hores haurà d’abandonar el Ple. Així mateix, comenta que el dia 12 de març es
va aprovar una moció en relació a una actuació de la Generalitat en la qual pretén
transformar dues classes en una, per la qual cosa els alumnes en una classe serien 28, més
del que un grup pot tenir. Pregunta a la Sra. Cabero que s’ha fet des de aquell moment.
Tampoc s’ha demanat la col·laboració al grup de Convergència que es va oferir.
Roser Cabero Moré, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que es va tenir una reunió amb la delegada del departament, el director de l’escola i l’AMPA.
Es va oblidar donar compte d’aquesta reunió al Grup de Convergència i demana disculpes.
La llei preveu que siguin 25 alumnes més un 10% d’alumnes. De totes maneres des de el
departament consideren que amb la situació actual ara el màxim d’alumnes es situa en 28,
amb una actitud molt taxativa. Així mateix, el director de l’escola garantirà l’educació a
l’escola.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Ja es
coneixia aquesta reunió. Però si s’accepta el número de 28 alumnes, en el moment que arribi
una nova persona, estem molt fora de la llei. D’aquesta situació és coneixedora la Sra.
Cabero, per la qual cosa s’hauria de fer una actuació més seriosa. Així, el que s’hauria
d’haver fet és un escrit conjunt de l’AMPA i de tots els grups municipals dirigit a la
Conselleria de queixa seriosa sobre aquest punt. També se li pot arribar la queixa al Síndic
de Greuges. Fins i tot una pregunta al parlament. D’això no s’ha fet res, per la qual cosa
l’actuació no és correcte.
Roser Cabero Moré, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que en el moment que arribi una persona nova, provocaria el desglossament dels grups.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
si s’ha tancat la Televisió de la Palma. I que és el que ha passat. I quin contracte hi havia. I
que es pensa fer.
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que la televisió no s’ha tancat. Amb el Sr. Riverola s’havia arribat a un acord per un import
mensual, però atès que la partida s’està esgotant se li va proposar la reducció d’aquesta
quantia, però el Sr. Riverola no va voler continuar per aquest import. No hi havia contracte,
es va arribar a un acord verbal. L’import era de 800 euros, i se li van oferir 450 euros
mensuals.
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que els rumors en relació a la televisió eren que la freqüència utilitzada des de l’aula
d’autoformació fins el repetidor és una freqüència il·legal, en relació a la qual s’ha rebut un
constrenyiment per tancar aquesta freqüència.
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que és cert que es va rebre aquesta carta des de el ministeri indicant aquesta incidència. Per
aquest motiu aquesta freqüència es va tancar
Beatriz Gallego i Rico, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta a
la Sra. Joaniquet que el CAP de la Palma ha reduït les hores de visites de ginecologia i
pediatria. En concret, la ginecologia un dia cada 15 dies, i la pediatria dos dies a la setmana.
Per la qual cosa, quins han sigut els motius que han portat aquesta reducció, i què és el que
s’ha fet per evitar-ho.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon que s’ha canviat l’equip de metges de Corbera, i que per la ratio de nens a la Palma
consideren que amb dos dies a la setmana era suficient. Igualment això era una proba per
fer els seus ajustos. Amb la ginecologia també ha passat lo mateix. A més, el mes de juny hi
ha un doctor que s’ha operat, llavors si hi ha metge al matí no hi haurà a la tarda. Però
aquest fet s’ha de confirmar. Però si hi ha cua d’espera es demana que si això es cert es
presentin queixes al mateix CAP o a l’Ajuntament, les quals es donaran trasllat a l’equip
director responsable
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que un dia hi era al CAP i escoltava com una persona demanava pel servei de ginecologia i
van donar cita per tres mesos més tard. Si això passa, és responsabilitat de la regidora
conèixer si aquestes situacions són certes i actuar d’una forma molt contundent. Es té la
sensació que l’equip de govern es creu tot el que el diuen. Es troba a faltar una capacitat de
negociació.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Contesta que si això succeeix les persones afectades presentin queixes. Ja es va presentar
una queixa formal a la Generalitat.
Beatriz Gallego i Rico, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que el que la Sra Joaniquet ha previst que passarà al mes de juny amb els horaris està
passant actualment.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon que desconeix que és el que passa perquè no cada dia està en el CAP. La
informació que la regidora coneix és la que està penjada a la vitrina del CAP.
Beatriz Gallego i Rico, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que en relació al Decret 350/2010 es preveu una despesa en fotocopies del CAP amb un
import de 3.007,46 euros.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon que és cert, la conseqüència del qual és que la funcionaria o personal que
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s’encarrega d’omplir les fulles de les fotocopies realitzades per enviar-les a l’empresa les va
ficar en un calaix sense fer la tramesa durant 4 anys.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
com està el tema del camí de Can Pongem i el seu tancament.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que assabentats de les obres de tancament
sense llicència es va intentar aturar. Igualment s’ha iniciat un procés de restitució que és llarg
i complicat.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
quina és la postura de la propietat.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que la postura de la propietat és el
tancament.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
que s’està fen davant de Can Mascaró.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica en el tràmit de les obres de la carretera es
van fer propostes, entre les quals hi ha la de fer un tercer carril d’accés a Can Mascaró.
Implica un procés expropiatori. Així mateix també es va suggerir una millora a Can Vidal. Hi
ha el problema de conflicte a la expropiació amb la propietat. Així mateix cada setmana la
direcció d’obra ens passa un parte setmanal.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
qui és l’interlocutor amb Carreteres.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que no hi ha un contacte directe sinó que
setmanal envien els partes a la policia de la Palma.
Roser Cabero Moré, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Comenta
que el principi es va agreujar en el sentit que van començar les obres sense avisar, per la
qual cosa des de l’Ajuntament no es va poder fer una previsió i ordenació del trànsit. Si hi ha
alguna incidència que afecti al trànsit actuem, però com no és una obra municipal i no es pot
decidir en ella.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que sembla que ningú sap realment el que passa en aquest obra.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
el suggeriment del tercer carril s’ha fet per escrit.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que quan van venir a l’Ajuntament a explicar
el projecte, va ser el moment en el qual es va fer el suggeriment.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Insisteix en la
pregunta de si s’ha fet per escrit aquest suggeriment, perquè en aquest punt hi hagut molts
accidents, però també hi ha accidents setmanals a l’entrada de Can Vidal. Des de l’entitat
gestora de Can Vidal s’ha transmet que s’ha intentat dirigir-se a l’Ajuntament perquè aquest
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fes la petició a Carreteres. Els hi sorprèn que un govern municipal no faci pressió per intentar
aconseguir aquesta millora en les obres. Per la qual cosa, demana que se li aclareixi com va
anar aquest petició en relació a Can Vidal, i si la idea que tenen a Can Vidal és equivocada, i
sinó és equivocada perquè no s’ha fet una acció més directa a favor d’aquesta proposta.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que això no és cert perquè des de
l’Ajuntament i amb un informe contundent de l’arquitecte municipal exposa la poca visibilitat
de la zona així com la parada de bus. S’ha insistit en aquesta situació.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana
còpia d’aquest informe de l’arquitecte. Així mateix torna a demanar l’informe del Departament
d’Educació en relació a l’ampliació de l’escola.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Insisteix
en pregunta en qui és l’interlocutor en aquest obres.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que l’Ajuntament està fent una gestió seriosa,
cosa que s’ha posat en dubte.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta en
quin moment processal es troba el contenciós de la segregació de la Palma
Xavier González i Alemany, Alcalde: Es tracta d’una pregunta complexa per respondre de
cop i volta. L’ultima cosa es una carta de Governació per intentar arriba a un acord.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Demana
informació de com es troben aquest processos. I també el de la querella criminal.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Proposa una reunió amb els advocats que defensen
les diverses qüestions judicials.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
en relació al pla de participació ha hagut alguna acció per trobar els usos del camí del roure.
Roser Cabero Moré, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
que està previst fer un procés de participació ciutadana en relació als usos del parc fluvial,
en el qual hi ha una sèrie d’entrevistes a tots els nivells. Després es faran dos tallers. El
termini ve marcat per les subvencions. I el resultat será de recollir el com s’imagina i quins
usos volen els veïns en el parc fluvial.
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dues hores i trenta cinc minuts, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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