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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 2/10 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DOTZE DE MARÇ DE DOS MIL DEU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia 12 de març 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, 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.- Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la proposició d’aprovació de l’acord 
d’inadmissió del recurs de reposició interposat per la mercantil META MOTOR, S.L. contra 
l’acord del ple municipal del dia 24 d’abril de 2009, de denegació del Pla Especial per a la 
concreció d’usos i de titularitat d’una finca qualificada d’equipament. 
 
2.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
3.- Presa de raò de la vacant produïda per la mort de la regidora del grup municipal La 
Palma Sempre-EPM, Ma. Carme Rambán Jordà i actes derivats. 
 
4.- Aprovació definitiva dels Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter standard aprovats inicialment en la sessió ordinària del Ple del dia 13 de març de 
2009. 
 
5.- Aprovació de l’acord d’inadmissió del recurs de reposició interposat per la mercantil 
META MOTOR, S.L contra l’acord del ple municipal del dia 24 d’abril de 2009, de denegació 
del Pla Especial per a la concreció d’usos i de titularitat d’una finca qualificada d’equipament. 
 
6.- Aprovació de la rectificació d’un error material detectat en l’acord adoptat per la sessió 
extraordinària del ple de data 28 de desembre de 2009, aprovant una especificació en 
relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i 
recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
7.- Aprovació del Pla Director de participació ciutadana. 
 
8.- Propostes per via d’urgència. 
 
9.- Mocions per via d’urgència 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
Abans d’entrar en el debats dels punts de l’ordre del dia es fa un minut de silenci per la mort 
de la Sra. Carme Rambán i Jordà. 
 
Així mateix es procedeix a fer lectura dels informes d’alcaldia: 
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- Donar trasllat dels agraïments que hem rebut des dels habitants de la Palma per a totes 
aquelles persones que van intervenir per restablir la normalitat el dia de la nevada. Així 
mateix s’agreix la voluntat i conducta dels habitants de la Palma el dia de la nevada. 
 
- Arrel de la pregunta de la Sra. Menal a l’anterior ple ordinari en relació a les inversions que 
es farien amb el FEOSL, es realitza una presentació informàtica dels projectes, que inclouen 
els projectes de reforma de la biblioteca municipal i l’adequació de l’àrea natural de la riera 
de Santa Rita, i el programa d’actuació a l’àmbit social educatiu destinat al CEIP El Solell, el 
programa d’actuació a l’àmbit social educatiu destinat al manteniment dels centres educatius 
i el programa d’actuació a l’àmbit dels serveis derivats de les prestacions serveis socials. 
 
-Es demanen disculpes en relació a la resposta de quines dades s’havien donat a la 
companyia d’aigua. El sentit de la resposta anava encaminada en el sentit que les dades del 
servei que en el seu moment es van donar a la concessionària són les que legítimament 
necessita la concessionària per a prestar el servei. Entre aquestes dades es troben les 
domiciliacions bancàries. En un primer moment per donar resposta automàtica es va dir que 
aquestes dades no incloïen les dades bancàries, però aquestes dades són imprescindibles 
per a la prestació del servei. Per la qual cosa es rectifica aquesta informació i es demana 
disculpes per aquesta informació. Això implica ser prudent en la contestació a les preguntes 
de l’oposició, per això només es respondran directament al ple aquelles que no generin 
dubtes. 
 
 
1.- Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la proposició d’aprovació de l’acord 
d’inadmissió del recurs de reposició interposat per la mercantil META MOTOR, S.L. 
contra l’acord del ple municipal del dia 24 d’abril de 2009, de denegació del Pla 
Especial per a la concreció d’usos i de titularitat d’una finca qualificada d’equipament. 
 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA 
PROPOSICIÓ D’APROVACIÓ DE L’ACORD D’INADMISSIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL META MOTOR, S.L. 
  
Atès que la Comissió Informativa d’Urbanisme estava convocada pel dia 8 de març de 2010 
a les 19 hores. 
 
Ateses les condicions meteorològiques adverses de fortes nevades a tot el territori de 
Catalunya durant el dia 8 de març de 2010 no es va poder celebrar la Comissió Informativa 
d’Urbanisme. 
 
Atès l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, es podran incloure 
a l’ordre del dia del Ple assumptes que no hagin estat informats prèviament per les 
comissions informatives, sempre que es ratifiqui per majoria la seva inclusió en la sessió 
plenària. 
 
L’alcalde proposa al Ple 
 
Primer.- Ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del ple ordinària del dia 12 de març 
de 2010 de la proposició “inadmissió del recurs de reposició interposat per meta motor, s.l., 
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contra l’acord de 24 d’abril de 2009, del ple municipal, sobre la denegació de la sol·licitud 
d’aprovació del pla especial per a la concreció d’usos i la titularitat d’una finca qualificada 
d’equipaments en el terme municipal, per a la implantació d’una residència geriátrica”.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats en segona votació amb el vot de qualitat de 
l’alcalde, atès que en la primera s’ha produït empat pels cinc vots a favor dels regidors 
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella,  Joan Gràcia i Minguell, 
Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca i els cinc vots en contra dels 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 simplement és la ratificació de la inclusió 
a l’ordre del dia. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que s’oposaran a la inclusió de l’ordre del dia, perquè es va convocar una sessió informativa 
la qual es va suspendre per raons comprensibles, però la normalitat hagués sigut convocar-
la un altre dia. No podem acceptar no convocar-la de nou per una arbúcia legal, i es priva la 
possibilitat de debatre aquest punt amb anterioritat al Ple. Aquesta és la finalitat de la 
Comissió Informativa d’Urbanisme. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que per poder portar l’informe de la comissió 
al ple, la comissió s’havia de convocar abans de la convocatòria del ple. Aquesta fórmula la 
preveu el ROF per situacions excepcionals com han estat aquestes. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que això pot fixar un precedent, perquè quan a l’equip de govern no els hi vagi bé de 
convocar la comissió informativa, poden optar per aquesta via i portar al ple acords sense la 
prèvia convocatòria de la comissió. Per la qual cosa es salten una garantia formal. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: No es proposa aquesta via per al futur. La comissió sí 
estava convocada, diferent és que aquesta no s’hagués convocat. Però si vostès proposen 
convocar la comissió amb posterioritat a la convocatòria al Ple, així ho farem. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Concreta 
que això no s’ha dit, només estarien d’acord a convocar la comissió en aquestes 
circumstàncies si hi ha raons objectives per a què la convocatòria de la comissió sigui 
posterior a la del ple. Només proposem que quan hi hagi una situació excepcional es parli, i 
ens consultin les possibles solucions o propostes. Però vosaltres no heu parlat. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Proposa que consti en acta que per a la propera 
ocasió amb aquestes circumstàncies, pel sentit comú i el consens, es convocaran aquestes 
comissió encara que no sigui d’una forma legal. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM:  Explica 
que la única finalitat d’aquesta actuació és la de poder portar-ho a ple per al seu debat. 
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que les coses no es fan així, perquè el Sr. Alcalde té els mòbils de tots els regidors i hi ha 
altres sistemes de comunicació, i si no ho han fet és perquè no els hi ha vingut de gust o ho 
han considerat innecessari. Per la qual cosa, han d’entendre que han faltat a les garanties 
democràtiques mínimes. 
 
 
 
2.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
Es sotmet a votació l’acta de la sessió plenària de data 15 de gener de dos mil deu. L’acta ha 
quedat aprovada en segona votació amb el vot de qualitat de l’alcalde, atès que en la 
primera s’ha produït empat pels cinc vots a favor dels regidors senyors Xavier González i 
Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella,  Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i 
Francesc Cortés i Roca i els cinc vots en contra dels 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, un cop esmenada la pàgina 14, últim paràgraf en el sentit 
següent: On posa “M. Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió: Pregunta que si han donat dades bancàries, com és possible cobrar 
l’aigua?, ha de dir: “M. Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió: Pregunta que si no han donat dades bancàries, com és possible cobrar 
l’aigua? 
 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  caldria 
esmenar l’acta de la sessió anterior en la seva pàgina 14, últim paràgraf. On posa “M. Carme 
Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta que si 
han donat dades bancàries, com és possible cobrar l’aigua?, ha de dir: “M. Carme Sáenz-
Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta que si no han 
donat dades bancàries, com és possible cobrar l’aigua? 
  
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Afirma que 
votaran en contra de les actes perquè en un afany de sintetitzar el que es diu als plens no es 
recull en precisió els nostres arguments. Es demana pel futur una transcripció literal o més 
cura en la transcripció dels nostres arguments. Es vota en contra per no donar per bones 
aquestes actes, les quals entenem que no reprodueixen fidelment els arguments acordats 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Respon que tenen tot el dret a votar en contra de les 
actes. Però també es cert que des de sempre les actes han funcionat d’aquesta manera, i 
per tant considerem que això pot semblar com una falta de professionalitat cap a la persona 
que redacta aquestes actes, en el sentit que no sàpiga transcriure l’important de les 
discussions del ple. A vegades pot ser difícil transcriure les discussions i a més sortirien 
actes molt llargues. Per la qual cosa, seguirem amb el mateix estil. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Concreta 
que les actes no les redacta l’equip de govern, i ho explica als ciutadans. Sempre s’ha deixat 
de mans del secretari o secretaria de torn i l’equip de govern no intervé en la redacció de les 
actes, les quals les veu el mateix dia que s’aproven. 
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  Afirma que 
només es refereix a l’acta que s’aprova avui, que considerem que no s’ajusta al que vam 
exposar, i en concret al POUM. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Proposa que si hi ha algun concepte que no sigui 
correcte també es podria modificar. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:   Al·lega 
que ara no es pot entrar a proposar redaccions diferents dels apartats. O es fa una 
transcripció literal o votarem en contra. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Demana 
la retirada del ple de l’aprovació de l’acta, per no votar-hi en contra i refer-la per mantenir el 
sentit de les nostres aportacions. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  No s’admet perquè han tingut l’oportunitat de 
modificar els paràgrafs que considerin en aquests moments. 
 
 
3.- Presa de raò de la vacant produïda per la mort de la regidora del grup municipal La 
Palma Sempre-EPM, Ma. Carme Rambán Jordà i actes derivats. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE PRESA DE RAÒ DE LA VANCANT PRODUÏDA PER LA 
MORT DE LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL LA PALMA SEMPRE-EPM, Ma. 
CARME RAMBÁN JORDÀ. 
 
MOTIVACIÓ 
 
El dia 28 de febrer de 2010 ha mort la regidora del grup municipal La Palma Sempre-EPM, 
Carme Ramban Jordà. 
 
Es produeix la causa de substitució prevista a l’article 182.1 de la Llei orgànica de règim 
electoral general. 
 
La substitució s’ha d’efectuar de conformitat amb la instrucció de 10 de juliol de 2003 de la 
Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
 
Atès el procediment previst a la instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral 
Central, han presentat la renúncia a accedir a la condició de regidor de les persones que 
figuren a continuació a la llista electoral de la candidatura la Palma Sempre-EPM a les 
eleccions municipals celebrades el 27 de maig de 2007, Sra. Olga Gràcia Llorach amb DNI 
38.107.380Z, registre d’entrada núm. 879 del dia 9 de març de 2010 i Sr. Joaquim Obiols 
Planas amb DNI 37.685.199K registre d’entrada núm. 828 del dia 9 de març de 2010, i ha 
presentat l’acceptació del càrrec la Sra. Roser Cabero Moré amb DNI 38.507.414D registre 
d’entrada núm. 856 del dia 9 de març de 2010. 
 
DISPOSICIÓ 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- Prendre raó de la vacant de regidor produïda per la mort de la regidora del grup 
municipal La Palma Sempre-EPM, Carme Rambán Jordà. 
 
Segon.- Prendre raó de la renúncia a accedir a la condició de regidor de les persones que 
figuren a continuació a la llista electoral de la candidatura La Palma Sempre-EPM a les 
eleccions municipals celebrades el 27 de maig de 2007,  Olga Gràcia Llorach amb DNI 
38.107.380Z i Joaquim Obiols Planas amb DNI 37.685.199K 
 
Tercer.- Declarar que la regidora electe a qui correspon ocupar la vacant, una vegada 
produïdes les renúncies citades a l’apartat anterior, és Roser Cabero Moré amb DNI 
38.507.414D 
 
Quart.- Sol.licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial a favor de la Sra. 
Roser Cabero Moré amb DNI 38.507.414D.” 
 
 
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, 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 el trist fet de la mort de la Carme provoca 
moviments dels regidors. Hi ha dos regidors que han renunciat al seu càrrec, en canvi la Sra. 
Rose Cabero ha acceptat. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  
expressem un condol molt gran a la família de la Carme Ramban. Així mateix es vol fer el 
reconeixement de la gran tasca realitzada durant tota la seva vida  a la ciutadania de la 
Palma. I un cop la Junta electoral expedeixi la credencial  es dona la benvinguda a la Roser 
Cabero, una regidora ja experimentada i des de el primer dia estarà a ple rendiment.  
 
 
4.- Aprovació definitiva dels Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de caràcter standard aprovats inicialment en la sessió ordinària del Ple 
del dia 13 de març de 2009. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER STANDARD. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Per acord del Ple municipal en sessió extraordinària de dia 13 de març de 2009 es van 
aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
caràcter estàndard dels contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública; i 
contractes de serveis i de subministrament, a altres contractes administratius i als privats, 
adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
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La Comissió Jurídica Assessora va emetre el seu dictamen 467/09 de 22 de desembre de 
2009 i notificat a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló el dia 20 de gener de 2010 i amb 
NRGE: 157 
 
Atès l’informe del secretari interventor núm. 12/2010 de dia 17 de febrer de 2009. 
 
DISPOSICIÓ 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, aplicables als tipus de contractes següents: 
contractes de serveis i de subministraments, a altres constractes administratius i als privats 
(PCAG SEA); i als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió pública (PCAG COI-
CCOP). 
 
Segon.- Els textos d’ambdós plecs són totalment coincidents amb els plecs de clàusules 
administratives generals de contractació de caràcter estàndars aprovats per la Diputació de 
barcelona i publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 15, de 17 de 
gener de 2009, excepte pel que fa a les modificacions següents: 

A. Plecs de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes 
de serveis, subministrament, a altres contractes  administratius i privats: 
Clàusula  21: On diu “s’estendrà ajornat fins al primer dia laboral següent”; ha de dir 
“s’estendrà ajornat fins el primer dia hàbil següent”  

 
B. Plecs de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes 

d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obres públiques: 
Clàusula  31: On diu “s’estendrà ajornat fins al primer dia laboral següent”; ha de dir 
“s’estendrà ajornat fins el primer dia hàbil següent” 

 
Tercer.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el 
termini de quinze dies, l’acord d’aprovaciáo definitiva dels Plecs i el text íntegre d’aquests 
publicat en el Butelletí Oficial de la Provincia de Barcelona esmentat a l’apartat anterior. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el carácter 
preceptiu del seu Dictamen en relació amb els Plecs de clàusules administratives generals 
de contractació de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
Cinquè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya sengles anuncis sobre l’aprovació definitiva dels Plecs en 
referencia al seu text íntegre publicar en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona 
esmentat a l’apartat segon. 
 
Sisè.- D’acord amb el que prescriuen els articles 65.3 i 66.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i 65.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i havent-se donat compliment als 
tràmits establerts, amb la present publicació es produeix l’entrada en vigor dels Plecs de 
clàusules administratives generals de contractació de la Diputació de Barcelona, adequats a 
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la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i tot això de 
conformitat amb les previsions de la respectiva Disposició final única dels esmentats plecs.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els cinc 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 Roca. 
 
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 l’aprovació d’aquest plecs té per objectiu 
agilitzar els expedients de contractació. 
 
5.- Aprovació de l’acord d’inadmissió del recurs de reposició interposat per la 
mercantil META MOTOR, S.L contra l’acord del ple municipal del dia 24 d’abril de 2009, 
de denegació del Pla Especial per a la concreció d’usos i de titularitat d’una finca 
qualificada d’equipament. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’INADMISSIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
PER META MOTOR, S.L., CONTRA L’ACORD DE 24 D’ABRIL DE 2009, DEL PLE 
MUNICIPAL, SOBRE LA DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’APROVACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL PER A LA CONCRECIÓ D’USOS I LA TITULARITAT D’UNA FINCA 
QUALIFICADA D’EQUIPAMENTS EN EL TERME MUNICIPAL, PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UNA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA.  
 
MOTIVACIÓ 
 
El dia 11 de juny de 2009, per mitjà de correu certificat administratiu, la mercantil META 
MOTOR, S.L. va interposar recurs de reposició contra l’acord del ple municipal del dia 24 
d’abril de 2009, el qual denega a aquesta societat l’aprovació del Pla Especial per a la 
concreció d’usos i la titularitat d’una finca qualificada d’equipaments en el terme municipal, 
per a la implantació d’una residència geriàtrica. Figura a l’entrada número 2353 del registre 
general municipal de dia 18 de juny de 2009. 
 
L’acord impugnat li va ser notificat a la recurrent per mitjà de cèdula expedida per la 
secretària interventora municipal el dia 28 d’abril de 2009, la qual va ser inscrita el dia 6 de 
maig de 2009 al registre general municipal amb el número de sortida 1113. La notificació es 
va practicar el dia 11 de maig de 2009. 
 
La cèdula de notificació ofereix al interposició de recurs contenciós administratiu davant dels 
jutjats contenciosos administratius i potestativament el recurs de reposició, a més d’aquells 
altres que en dret corresponguin.       
Atès l’informe núm. 13/2010 del secretari interventor de dia 2 de març de 2010. 
 
Atès l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de  novembre, pel qual s’aprova el Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, pel qual es preveu l’obligació de l’Administració de dictar i notifica 
resolució expressa en tots els procediments. 
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DISPOSICIÓ 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Inadmetre  el recurs de reposició interposat per la mercantil META MOTOR, S.L 
contra l’acord del ple municipal del dia 24 d’abril de 2009, el qual denega a aquesta societat 
l’aprovació del Pla Especial per a la concreció d’usos i la titularitat d’una finca qualificada 
d’equipaments en el terme municipal, per a la implantació d’una residència geriàtrica, per no 
ser procedent la interposició de recursos administratius contra acords que disposen sobre 
l’aprovació de disposicions administratives generals, d’acord amb l’article 107.3 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com 
la jurisprudència que la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha dogmatizat 
sobre aquest precepte. 
 
Segon.- Tractar la notificació de l’acord impugnat practicada a la recurrent com una 
notificació defectuosa que no ha produït els seus efectes i repetir la seva pràctica, per mitjà 
de l’expedició d’una nova cèdula per part del secretari interventor municipal que realitzi 
l’oferiment de recursos que en dret correspon, és a dir, que, després d’indicar que es tracta 
d’un acord que  disposa sobre l’aprovació d’una disposició administrativa general, oferir que 
únicament és possible la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos (els quals comptaran a partir de la pràctica d’aquesta notificació), sens perjudici 
que els legitimats activament puguin  interposar qualsevol altre recurs que pugui resultar 
ajustat a dret.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els cinc 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 Roca. 
 
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 el que es contempla és que el recurs de 
reposició que va interposar és erroni perquè s’ha d’interposar davant el tribunal superior de 
justícia, per la qual cosa, no és una denegació, sinó una inadmisió. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: al·lega que 
el seu grup s’abstindrà, per la raó que no es va convocar la comissió informativa. El que es 
constata són dos nyaps en la tramitació de l’expedient: el primer és que la denegació es 
produeix tres mesos després d’haver presentat, la qual cosa podria pensar en un silenci 
negatiu; i en segon lloc que es va notificar a la part interessada amb un peu de recurs 
incorrecte. No sabrem si això tindrà conseqüències, i ho decidiran en el contenciós. I és 
difícil deduir quin serà el resultat d’aquests contenciosos. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: agraeix l’explicació. Tots aquests tràmits són 
complicats, i es poden cometre errors, però això no és conseqüència d’una mala gestió. 
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6.- Aprovació de la rectificació d’un error material detectat en l’acord adoptat per la 
sessió extraordinària del ple de data 28 de desembre de 2009, aprovant una 
especificació en relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de 
facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN 
L’ACORD ADOPTAT PER LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 28 DE 
DESEMBRE DE 2009, APROVANT UNA ESPECIFICACIÓ EN RELACIÓ ALS ACORDS 
DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE FACULTATS D’INSPECCIÓ, 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple en data 28 de desembre de 2009, aprovant una especificació en 
relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i 
recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
Atès que s’ha detectat un error material en el punt primer de l’acord. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
DISPOSICIÓ 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Rectificar el punt primer de l’acord adoptat pel Ple en data 28 de desembre de 
2009, aprovant una especificació en relació als acords de delegació en la Diputació de 
Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, en el sentit 
de suprimir les paraules consignades en la novena línia “en l’apartat primer”, quedant la 
redacció del punt primer de l’acord com segueix: 
 
“Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, 
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i 
recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, 
o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.” 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes escaients.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els cinc 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 Roca. 
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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:   És un altre error material i com a tal s’esmena amb 
aquest error. 
 
7.- Aprovació del Pla Director de participació ciutadana. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Atès que un dels objectius de l’equip de govern és el foment de la participació ciutadana al 
municipi de la Palma de Cervelló. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un instruments de gestió de l’Ajuntament que posi les 
bases i alhora reguli la promoció de la participació ciutadana des d’un punt de vista tècnic 
que concreti les línies d’actuació generals. 
 
Vist que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha rebut suport econòmic del Departament 
d’interior, relacions institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist el document presentat del Pla Director de Participació Ciutadana. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló. 
 
Segon.- Exposar el Pla Director de Participació Ciutadana al públic, 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, als efectes de presentació de reclamacions. En el 
supòsit, que en  l’esmentat termini, no es presentin al·legacions, s’entendrà definitivament 
aprovat, sense necessitat d’acord plenari.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats en segona votació amb el vot de qualitat de 
l’alcalde, atès que en la primera s’ha produït empat pels cinc vots a favor dels regidors 
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella,  Joan Gràcia i Minguell, 
Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i Roca i els cinc vots en contra dels 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: 
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El Sr. Alcalde convida al Sr. Francesc Camps a que faci una explicació del procés de 
redacció del Pla Director de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  afegeix que el procés de participació va estar 
subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
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 
petita. També demana explicacions que com funcionarà aquest pla i el seu procés de 
participació. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: explica que la democràcia evoluciona i es demana 
aquest tipus de plans per a fomentar la participació. Considera que la difusió d’aquest procés 
de participació ha estat abundant. Valora positivament tot aquest procés. Aquest pla dóna 
les regles de joc dels processos de participació ciutadana. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: torna a 
preguntar com es realitzarà aquest procés de participació. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: explica que la primera operació o procés de 
participació serà el què li agrairia a la gent al del passeig del roure.  
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: concreta 
que les subvencions són finalistes, i per la qual cosa no es poden destinar a altres finalitats. 
Som nosaltres qui fen l’elecció de les activitats subvencionables. 
 
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. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: explica que en ajuntaments petits com la Palma 
necessiten d’empreses externes per a la realitzar aquests processos. 
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: comenta 
que sembla estrany fer un procés participatiu per decidir com ha de ser un procés 
participatiu. Però el que si denota és que estem tres anys per decidir un pla director  de 
participació i per l’altra resulta que tenim òrgans ja existents com pot ser el Consell assessor 
del POUM que en prou feines el van reunir. Així passa també amb la Comissió informativa 
que prescindeixen de la mateixa, que és un òrgan de participació. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  li 
preocupa d’aquest procés que els representants polítics son resultats d’un procés de 
participació. Sóc una de les 50 persones que van participar en aquest procés i vaig 
manifestar el que jo pensava, però quan es porta al ple sense el consens polític i sense un 
anàlisis del fons, al final aquesta participació és una entelèquia, i per això no podem donar el 
nostre suport. No hem tingut coneixement del contingut d’aquest reglament. Aquest pla de 
participació neix coix. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM:  
pregunta que si aquest procés té mancances perquè vostè, Sr. Llop no ha participat en el 
mateix. Només estem aprovant un instrument, unes regles de joc. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: afirma que vostè va estar convocat a l’octubre a una 
reunió de presentació del document.  
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  respon que 
l’esborrany que van proporcionar no tenia ningun tipus de contingut. Només demanen parlar i 
opinar del text definitiu abans que es presenti al ple. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  respon que la persona que van venir a la reunió de 
l’octubre van aportar la seva participació, però vostè no van venir. 
 
8.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten 
 
9.- Mocions per via d’urgència 
 
“MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PALMA SEMPRE, 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PSC LA PALMA DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES DEL CENTRE ESCOLAR CEIP EL SOLELL 
 
Atès que des de l’Associació de Mares i Pares del centre escolar CEIP EL SOLELL s’ha fet 
arribar a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló la seva preocupació i disconformitat de què a 
partir del proper curs 2010-2011 s’oferti només un grup del nivell del tercer de primària. 
 
Atès que l’Associació de Mares i Pares del centre escolar CEIP EL SOLELL emplaçat a la 
Palma de Cervelló al·lega que aquesta actuació pretesa des del Departament d’Educació, 
pot ser que no s’ajusti a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, doncs es preveu 
que l’agrupament dels dos grups provocarà que el nombre d’alumnes a la classe sigui de 28 i 
el màxim legal d’ocupació d’una aula és de 25 alumnes més un 10% de marge per a 
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possibles alumnes nouvinguts durant el curs i com a conseqüència no permetria l’entrada de 
cap infant nouvingut al centre durant el proper curs lectiu en el nivell de tercer de primària. 
 
Atès que la voluntat des de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló és que els seus ciutadans i 
veïns, i en particular els alumnes del centre escolar CEIP EL SOLELL, tinguin accés a  la 
millor qualitat educativa possible en la seva formació escolar. 
 
Atès tot l'exposat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament de La Palma de Cervelló, acorda el 
següent: 
 
Primer.- Donar suport institucional a l’Associació de Mares i Pares del centre escolar CEIP 
EL SOLELL del terme municipal de la Palma de Cervelló per a la defensa del restabliment i 
manteniment de l’oferta de dos grups pel nivell de tercer de primària per proper curs escolar 
2010-2011. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar aquesta decisió i 
deixar les dues línies existents al curs de tercer de primària del curs 2010-2011 a l’Escola 
Pública El Solell de la Palma de Cervelló. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’AMPA del CEIP El Solell i a la Direcció del CEIP El Solell.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats el resultat ha estat aprovats per unanimitat dels 
assistents 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  explica la moció que ha estat un text refós de dues 
mocions presentades per l’equip de govern i l’oposició. 
 
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.  
 
10.- Precs i preguntes. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: considera 
que en el ple d’avui hem assistit a un exercici de prepotència. Una cosa és que l’equip de 
govern tingui una majoria, i una altra és una actitud com la dels següents exemples: en 
relació a la ratificació de la inclusió de l’acord, el tema de fons no era si es complien totes les 
formalitats sinó entre tots podríem arribar a un acord. L’altre exemple és la votació en contra 
de l’acta, quan realment no estem d’acord en l’acta, no demanem el canvi d’un paràgraf o 
que es faci una transcripció literal sinó com en temes tant important com el POUM hi ha 
elements bàsics no es reflecteixen en aquesta acta. Per aquest motiu demanaven la retirada 
d’aquest punt, però per prepotència o no sé el que no s’ha retirat. Aquest tipus d’actituds em 
saben greu com ciutadà. El prec va dirigit a modificar aquestes actituds. 
Explica l’abstenció a l’aprovació dels plecs de clàusules generals.  
Un tercer prec seria en relació a la moció de l’escola és que cal instar a la Generalitat per a 
què realment modifiqui la seva decisió. Quan la Generalitat pren aquestes decisions és 
perquè vol estalviar-se costos, i per aquest motiu es prega que s’expliqui quines seran les 
mesures de l’Ajuntament per a què això no quedi en res. 
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Es prega no rectificar tants errors i ser curosos en la feina. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: contesta que no és el moment d’explicar les 
actuacions en relació a l’escola. I en relació als errors intentarem controlar aquestes coses 
del personal.  
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta en 
relació a la distribució dels fons que rebrà l’Ajuntament per la despesa social del FEOSL, 
quines seran les activitats subvencionables. I en relació a les modificacions de la biblioteca, 
si l’estructura de l’edifici està en bon estat i es prou ferm. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que en relació a l’estructura de la biblioteca, el 
projecte ha estat redactat per un arquitecte i per la qual cosa no hi dubto en aquest sentit.  
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: respon 
que és el propi arquitecte municipal qui va proposar la inversió i el projecte. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  respon que en relació a la despesa social, el que es 
fa és veure el que no estava subvencionat i aquesta despesa ordinària subvencionar-la amb 
el FEOSL. Es fa lectura dels programes socials subvencionats. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  afirma en 
primer lloc que sorprèn com s’ha començat la sessió del Ple amb l’autofelicitació de com es 
va gestionar el dia de la nevada. Les preguntes es refereixen en primer lloc, a la reforma de 
la biblioteca i si tenen alguna proposta o alguna intenció a integrar la biblioteca de la Palma 
en la Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  contesta que apunta aquesta pregunta per respondre 
al proper ple. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: respon que 
llavors la resposta es clara, no hi ha cap intenció. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: respon 
que fa un temps es va fer la consultar, i des de la Diputació es va respondre que per integrar-
se dins de la Xarxa de Biblioteques, aquesta havia de tenir unes dimensions mínimes. Això 
no vol dir que no hi hagi intenció. L’única solució seria fer una biblioteca nova, que a curt 
termini és impossible. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: comenta 
que el Sr. Alcalde ha confirmat que sí es van transmetre unes dades a l’empresa Aigües de 
Catalunya, però no ha dit quines dades o el seu origen. Perquè s’han donat casos de 
domiciliacions incorrectes o domiciliacions d’usuaris que no havien donat les seves dades. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:   respon que l’Ajuntament té titularitat del servei 
d’abastament d’aigua, i per tant les dades són dades del servei i propietat de l’Ajuntament. 
Com ja sap, Cervelló i SOREA no han cedit les dades, i per tant per altre lloc o d’un altre 
padró s’han tret aquestes dades. Es fa explicació d’un dictamen de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades que determina que ni Cervelló ni SOREA poden retenir aquestes dades 
d’usuaris. 
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Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: el que ha 
comentat el Sr. Alcalde no respon als casos concrets que he comentat. Així no respon als 
casos que s’han fet domiciliacions a altres comptes, i als casos en què no es van donar el 
compte bancari i s’ha rebut la domiciliació bancària. Per la qual, no sé fins a quin punt és 
admissible dins de la llei de protecció de dades. S’han utilitzat dades recollides per altre 
finalitat per passar el rebut de l’aigua. D’entrada sembla molt irregular. Pregunta d’on han 
sortit aquestes dades. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que aquestes dades són a partir d’un padró 
que hem d’anar formant un padró d’usuaris. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  afirma el 
padró d’habitants no inclou el número de compte. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM respon 
que no és el padró d’habitants. 
 
Beatriz Gallego i Rico, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  pregunta 
que en el cas que mai s’han donat el consentiment a la utilització d’aquestes dades, amb 
quin dret es fa aquesta utilització. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  respon que s’ha reconstruït un padró. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta 
quan començaria l’ampliació de l’escola, en relació a la comunicació de GISA, demanem 
còpia de la notificació per segona vegada. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que la notificació de que la Generalitat ha 
contractar a GISA, no és un document que hagi entrat per registre sinó que és un document 
que ens van comunicar extraoficialment. Es pot deixar una fotocòpia del document adjunt al 
correu electrònic. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta que 
en relació al POUM, en algun moment es parla de la recepció de Can Vidal. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que l’objecte del POUM no és regular la 
recepció de les obres del pla parcial. El que preveu és l’ampliació de l’àmbit per poder 
executar les millores urbanístiques. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM respon 
que són dos processos independents. Una cosa és com es fa una recepció de les obres i el 
seu procés administratiu. Altra cosa és que si es permeten fer 10 habitatges més, la 
plusvàlua urbanística que es generi podrà suportar les obres de millora i finalització de la 
urbanització. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta 
que a finals del mes de novembre van presentar un informe tècnic sobre les importants 
deficiències que presentava el camp de futbol. En relació amb això i la possibilitat de posar 
gespa artificial, el camp de futbol presenta deficiències estructurals que pot arribar a 
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comportar de si algun es faci mal a que ho denunciï i hagués de patir un tancament. Si van 
presentar aquest informe no és per altra voluntat que col·laborar pel nostre municipi. Així 
quines inversions pressupostàries s’han previst per solucionar aquestes deficiències 
estructurals. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: respon 
que d’aquell informe moltes coses ja estan subsanades. En relació a la gespa artificia era 
una possibilitat atès que el camp nou de futbol és a a llarg termini. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: respon 
però hi ha coses com les formes de les graderies, les sortides d’emergència, etc, són coses 
que avui tenen importància, potser hi ha d’haver actuacions pressupostàries juntament amb 
la inversió de la gespa artificial. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: és 
evident que es una instal·lació antiga, però ja s’han fet correccions d’aquestes coses que ja 
hem treballat. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta 
que en relació amb una reunió amb l’alcalde del més de novembre sobre una sèrie de 
qüestions que es podrien presentar esmenes al pressupost de Generalitat de  Catalunya. 
D’aquests qüestions cal destacar, la petició a la Generalitat de 600.000 euros pel camp de 
futbol, una nova llar d’infants per la Palma, un institut a la Palma, el nou CAP i es 
pressupostés la nova variant de la Palma. Si es va proposar aquestes esmenes, és perquè 
des de l’equip de govern es defensés això amb unanimitat. Aquestes esmenes han sigut 
rebutges, que interpreten d’aquest fet que les hagin rebutges i quines actuacions han fet per 
poder-les defensar. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que tenim contactes interns directes amb els 
diputats i també els hem traslladats aquests fets, atès que tenim els mateixos interessos que 
vostès. En relació a aquestes peticions, des de l’equip de govern veiem altres camins, i 
actualment estem negociant amb l’ICF una sèrie d’ajuts de finançament, també amb 
Diputació. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  a mi no 
em consta cap mena de petició o registre envers la qual aquesta esmena hagi estat 
presentada d’alguna forma per part de La Palma Sempre o el partit socialista al Parlament de 
Catalunya. Tenen molt accés als diputats, però aquests diputats han dit no a la Palma. I en 
relació al ICF, l’única cosa que això implica és generar crèdit que s’ha de tornar. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: respon que cal recordar el temps de governava 
convergència. No tot el que demana un Ajuntament se li concedeix, hi ha aspectes legals 
que predominen 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: només 
respon que les esmenes pressupostàries són legals. 
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No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dos hores i cinquanta cinc minuts, 
el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     EL Secretari 


