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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 17/09 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL 
NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia 13 de novembre de dos mil nou, 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, Maria del Carme Rambán i 
Jordà, 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.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13 del 
pressupost municipal vigent. 
 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2010. 
 
4.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a l’Associació INNOBAIX, 
Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat. 
 
5.- Propostes per via d’urgència. 
 
6.- Mocions per via d’urgència 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
Es sotmet a votació l’acta de la sessió plenària següent: 
 
Acta del Ple Ordinari 16/2009 del dia 18 de setembre 2009 
 
Detectat un error en la transcripció de l’acte de la sessió ordinària 16/2009 en la pàgina 14, 
on posa “Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que en tot 
cas serà un problema de l’empresa que “haurà de buscar-se la vida”, però per la gent” ha de 
posar “Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que en tot cas 
serà un problema de l’empresa que “haurà de buscar-se la vida”, però no per la gent” 
 
Esmenat l’error i posada a votació, el resultat ha estat que la totalitat de les mateixes han 
quedat aprovades per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13 
del pressupost municipal vigent. 
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“PROPOSTA D’ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 
13/2009 DEL PRESSUPOST 2009, MITJANÇANT EXPEDIENT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
MOTIVACIÓ 
 
Davant l’ existència de despeses  que no poden demorar-se fins l’exercici següent, i per als 
quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable o no existeix, per tot això es fa precisa la concessió d’ un crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit finançat amb càrrec baixes de crèdits d'altres partides 
 
 
Atès que és possible finançar aquesta modificació del pressupost amb baixes de crèdits en 
altres partides del pressupost vigent. 
 
Vist l’informe núm.  44/2009, emès pel Secretari Interventor, en data 6 de novembre de 2009 
 
De conformitat a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 35 a 38 del 
RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit, finançats amb baixes de crèdits d’altres partides. 
 
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 13/2009 del Pressupost Municipal de 
l’exercici 2009, amb el següent detall: 
 

- Crèdits extraordinari per import de 11.325,00 euros. 
- Suplements de crèdits per import de 104.675,00 euros 
 
 
 

PARTIDA CONCEPTE DISMINUCIONS INCREMENTS MODALITAT
     

323,226,06 Serveis socials. Cursos ocupacionals 3.000,00   
511,210,00 Manteniment i conservació carreteres 12.000,00   
512,227,00 Infraestructures bàsiques.Tasques altres empreses 100.000,00   
533,220,00 Millora medi ambient 1.000,00   
452,227,06 Tasques realitzades altres empreses. DIAF  37.500,00 SC 
011,310,00 Deuta públic. Préstecs de l'interior  11.000,00 SC 
611,226,00 Administració financera. ORGT  2.500,00 SC 
533,480,00 Millora medi ambient. ADF  2.000,00 SC 
121,220,00 Administració general.   11.500,00 SC 
222,220,00 Seguretat i protecció civil  7.000,00 SC 
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432,210,00 Producció béns públics de caràcter social.  33.175,00 SC 
622,227,06 Comerç.  11.325,00 CE 
   
 TOTAL 116.000,00 116.000,00 
 
 
 
 
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm i aprovat definitivament. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per majoria absoluta amb els sis vots a favor dels 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del 
Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés 
Roca i cinc vots en contra dels regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i 
Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme 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 
que la modificació proposada és bàsicament per poder tancar l’exercici 2009. La modificació 
consisteix bàsicament en treure la partida prevista per fer la liquidació amb l’antic 
concessionari SOREA, que no es farà al 2009, i crèdits sobrants de la partida de 
manteniment de carreteres. Aquests crèdits es destinen a diverses partides de despeses 
com són: l’amortització dels préstecs, la partida de DIAF, la partida de les despeses de 
gestió de ORGT, la partida dels ADF, la partida de seguretat i protecció, al funcionament 
ordinari de l’Ajuntament. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que 
atès que la liquidació amb SOREA no es farà durant aquest exercici, pregunta al Sr. Gràcia 
quan es preveu aquesta liquidació i quina quantia. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
que la seva previsió era de 100.000 euros. Aquesta previsió es va realitzar en base a les 
liquidacions tancades dels anteriors exercicis, però que no estan liquidats. Però a dia d’avui 
SOREA no ha presentat la liquidació del present exercici. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si 
els 11.500 i els 33.175 de la partida de seguretat i protecció civil, inclou el sou del personal o 
és per material. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
que és despesa corrent, no inclou despesa en sou. Es una despesa del capítol 2 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Aquesta 
modificació posa de manifesta la no realitat del pressupost aprovat en el seu dia. 
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que la llei ha permet fer modificacions i 
d’aquesta manera els pressupostos s’ajusten a la realitat. 
 
 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2010. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2010. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist que el  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe jurídic núm. 42/2009 emès pel Secretari Interventor de l’Ajuntament el dia 6 de 
novembre de 2009 
 
DISPOSICIÓ: 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal que haurà de regir per l’exercici 2010 i 
següents, en el els termes que tot seguit s’indica: 

- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen amb el detall de les seves modificacions:  

- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
BÉNS IMMOBLES. 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES. 

 
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA. 
 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALEZA URBANA. 

 
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. TAXA PER LES ENTRADES DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA 
PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA. 

 
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. TAXA PER LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES. 
 

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ESPORTIUS. 

 
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT 

I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS. 
 
Tercer.- Aprobar la diligencia final a totes les Ordenances modificades següent: 
  -Disposició final. 
 La present Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 13 de novembre de 2009 entrarà en vigor, un cop publicades les 
modificacions aprovades al Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2010, i 
continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. Els articles no modificats 
continuaran vigents. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des de el dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Cinquè.-  Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota el 
criteri següent:. 
 - es publicaran íntegrament els preceptes modificats de les Ordenances fiscals 
aprovades.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per majoria absoluta amb els sis vots a favor dels 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del 
Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés 
Roca. 
 
Hi ha 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: 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Hi ha 
dos tipus de modificacions a les ordenances fiscals: unes de tipus tècnic i unes de caràcter 
econòmic i de decisió política de l’equip de govern. Aquestes darreres són les següents: 

- A l’IBI es passa del 0,80 al 0,82. L’any passat es va baixar al 0,80, i ara ens veiem 
obligats a recuperar aquesta baixada i es puja al 0,82. La marge d’això hi ha la 
revisió cadastral, que varia cada any i que es va iniciar al 2003. 

- A l’impost de vehicles de tracció mecànica. Es proposa passar del 1,50 al 1,60. 
- A la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració 

municipal en les activitats i instal·lacions, s’afegeixen altres conceptes dins 
d’aquesta taxa. 

- A la taxa de prestació de serveis esportius s’incrementen de manera molt poc 
significativa atès que feia dos anys que no s’incrementava. 

- A la taxa d’escombraries, que s’incrementa el 8%, perquè el servei és encara amb 
aquest increment deficitari. Així a l’any 2008, recollir les escombraries, sense tenir 
en compte el cost del personal intern de l’ajuntament, va suposar una despesa de 
298.100,77 euros. En canvi, les taxes que paguem els ciutadans d’aquest 
municipi en aquests moments és de 170.276 euros. Hi ha una diferència de 
128.000 euros. En contrapartida, les bonificacions s’incrementen fins el 50%. 
També s’ha de tenir en compte que a partir del gener de 2010 és obligatori la 
recollida de l’escombraria orgànica, el que implica un increment de la despesa. 

 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta així mateix que en la taxa d’escombraries hi 
ha més bonificacions com és el cas de les famílies monoparentals, o a la taxa per prestació 
de serveis esportius s’inclou una bonificació per la gent aturada. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que 
no és el millor moment per fer pujades dels tributs. La solució havia de ser ajustar el 
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pressupost en la despesa, i en canvi no hi hagut cap mena de mesura de pal·liar aquestes 
despeses, per a que no s’afecti a l’economia dels ciutadans. En canvi, les bonificacions 
previstes no compensen els increments proposats, com per exemple la revisió cadastral de 
l’impost dels bens immobles. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que no està d’acord en relació a l’apreciació de què hi ha més despesa a l’any 2009. 
En relació als impostos, s’està compensant la baixa de l’IBI de l’any passar. És una mesura 
necessària per tenir ingressos per poder funcionar l’Ajuntament. El que no farem és deixar 
de prestar una sèrie de serveis. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que 
si necessiten incrementar els impostos és com a conseqüència d’una mala gestió per part de 
l’equip de govern, sense tenir en compte l’ingrés extraordinari del milió d’euros. No és just 
l’increment als impostos que afecten a tots els ciutadans del municipi de La Palma. Només 
demanem una congelació dels impostos. A més aquest any l’ajuntament ha rebut “un 
regalet” amb el FEIL. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Aquest 
Ajuntament ha funcionat amb ingressos atípics com per exemple pels convenis urbanístics, i 
han sigut necessaris per quadrar el pressupost. I des de que l’Ajuntament es va segregar de 
Cervelló és un Ajuntament deficitari. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que es veritat que es preveuen reduccions en les transferències de l’Estat per a l’any 2010, 
però per altra banda amb el nou FEIL es permetre destinar el 20% a despeses ordinàries, 
que podrà equivaldre a la reducció de les transferències de l’Estat. Aquest equip de govern 
el que hauria de fer és agafar totes les despeses i analitzar-les a fons per intentar reduir-les. 
Però en canvi el que es fa és incrementar els tributs. Amb aquesta actuació d’incrementar els 
impostos el que fan és renunciar a gestionar de forma el màxim austera possible els 
pressupostos municipals i per altra banda més “clatellada” als veïns i veïnes de la Palma. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM:  Aquí no 
aprovem cap “clatellada” als ciutadans. Amb el “regalet” del FEIL s’estan fent inversions al 
municipi. Què estem fent malament? No fent una mala gestió del pressupost, i els diners són 
els que són en aquest Ajuntament. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que hi ha moltes factures amb informe desfavorables des de intervenció, és a dir, que es van 
pagar sense partida pressupostària. Si això no és mala gestió ja em dirà que ès. És un fet 
constatable i objectiu, no una opinió. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que quan secretaria intervenció d’aquest 
Ajuntament va descobrir el tema de les vinculacions es va resoldre el tema dels informes 
desfavorables 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Els números 
són els que són, i així ho demostra la liquidació de l’any 2008. I les despeses es podrien 
reduir amb un anàlisis de les mateixes. I com que no es preveuen ingressos extraordinaris al 
pròxim any a veure com quadren el pressupost. I com exemple, fa uns dies amb un alcalde 
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d’un altre municipi, amb un numero d’habitants semblants als de la Palma, m’explicava que 
per fer entendre als seus habitants la situació de contenció econòmica encenia l’enllumenat 
públic més tard. Només és una anecdota. 
 
4.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a l’Associació 
INNOBAIX, Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ INNOBAIX (AGÈNCIA 

D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I CONEIXEMENT DEL BAIX LLOBREGAT) 
 
Atès que L’Ajuntament de la Palma de Cervelló desenvolupa actuacions adreçades a 
la promoció econòmica i de l’ocupació i per la qual cosa impulsa projectes i pactes 
amb altres administracions i entitats vinculats a aquestes finalitats per tal 
d’aconseguir el creixement econòmic de la comarca. 
 
Vist el projecte de constitució de l’Associació INNOBAIX, Agència d’innovació 
Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, la qual, de conformitat amb els seus 
estatuts, es crea amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de la innovació a la 
comarca del Baix Llobregat, creant per a això xarxes de col·laboració, programes 
d’investigació, processos d’innovació entre administracions públiques, empreses, 
agents socials, centres de formació, universitats, gremis, ciutadans i qualsevol altre 
entitat que promogui els valors de l’empreneduria i la innovació. 
 
Atès que aquesta associació té com a finalitat bàsica el foment de l’esperit 
emprenedor, la voluntat de compartir coneixement i de dissenyar el territori per a les 
noves implementacions industrials, la possibilitat de ser el centre de 
desenvolupament de la nova economia del Baix Llobregat que ha de permetre 
afrontar els nous reptes de la globalització econòmica. 
 
Atès que l’objectiu fonamental d’aquesta associació és liderar la transformació del 
Baix Llobregat i el seu model  productiu a partir de la realització de programes i 
actuacions que incorporin valors i actituds relacionades amb la cultura de la 
innovació, el coneixement, el foment de l’emprenedoria i una aposta ferma  per la 
formació  professional i contínua de la seva població. 
 
Atès que els objectius d’aquesta associació coincideixen plenament amb els que es 
persegueixen des de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 5 dels estatuts de l’associació, poden formar 
part de l’associació les persones físiques i jurídiques que de manera lliure i 
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. 
 
Atès el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 16/2008 de 23 de 
desembre, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, 
i els seus estatuts. 
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Per tot això, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament acordà l’adopció dels 
següents  
 

 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar la incorporació d’aquest Ajuntament, en qualitat de membre 
fundador, juntament amb altres persones jurídiques publiques o privades, com ens 
fundacional de l’Associació “INNOBAIX Agència d’Innovació industrial i coneixement 
del Baix Llobregat”. 
 
SEGON.- Aprovar els estatuts de l’Associació “INNOBAIX Agència d’Innovació 
industrial i coneixement del Baix Llobregat”, de conformitat amb el text que s’adjunta i 
s’aprova simultàniament al present  acord. 
 
TERCER.- Sotmetre el present acord informació pública per un termini de trenta dies. 
En cas que el termini d’informació pública no es presentin reclamacions o 
suggeriments, el projecte d’estatuts s’entendrà aprovat definitivament. 
 
QUART.- Nomenar a l'alcalde, Sr. Xavier González i Alemany, o al regidor a qui 
delegui, com a representant d’aquesta corporació en els òrgans d’aquesta 
associació. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l'alcalde o al regidor a qui delegui, per a la signatura de tots els 
documents necessaris per a la constitució d’aquesta associació, actuant en 
representació d’aquest Ajuntament. 
 
SISÈ.- Comunicar el present acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la 
resta d’Ajuntaments de la Comarca.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors senyors Xavier 
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan 
Gràcia i Miguell, Joan Garnés, Giberga i Francesc Cortés 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 en un Consell d’Alcaldes, atès que les 
noves tecnologies i innovació són el futur per tirar endavant l’economia, es va entendre que 
el Baix Llobregat sempre havia sigut una comarca molt apagada industrialment, es va decidir 
constituir aquesta associació. Considerem que la Palma, tal com explica la proposta també 
té aquest interès en aquest sentit. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, amb les organitzacions sindicals, les 
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patronals i els grups polítics que formen part van ser coneixedors dels greus problemes 
estructurals d’ocupació del Baix Llobregat. Per la qual cosa calia trobar noves formes que 
permetessin en primer lloc i de forma prioritària donar feina a la gent. Hi ha un problema molt 
greu que és l’estructura ocupacional, i aquesta és una de les finalitats d’INNOBAIX. 
L’INNOBAIX té tres potes, que són les següents: a)La universitària, que implica la trobada 
dels nous models productius; b) la relació empresa –sindicats, que busca el mijor encaix 
entre aquestes; c) la política que impulsa tots aquest canvis. Celebrem que la Palma formi 
part i es beneficiï. 
 
5.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
6.- Mocions per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Realitza el 
prec en relació a la millora de la sonoritat dels micròfons de la sala de plens. Així mateix 
comenta que en el dia ahir van presentar un conjunt de preguntes per escrit. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  Fa lectura 
de les preguntes presentades per escrit i que consisteixen a les següents: 

- Qui és el titular actual dels terrenys situats al costat del camp de futbol on s’ha 
d’ubicar l’ampliació de l’escola?. 

- En el moment present, a qui correspon el manteniment dels terrenys per a 
l’ampliació de l’escola?. 

- Per quan es preveu l’inici de les obres de construcció de l’ampliació de l’escola? 
- En quins procediments judicials és part l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en 

l’actualitat?. 
- Quines conseqüències poden tenir cada un d’aquests procediments judicials per a 

la Palma? 
- Quan (segons previsions que els advocats hagin donat) es preveuen les 

resolucions d’aquests procediments? 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Contesta a cadascuna de les preguntes de la següent 
manera: 
 Primera. L’Ajuntament de la palma és titular dels terrenys de l’escola. 
 Segona. Com a propietari, a l’ajuntament li correspondria el manteniment dels 
terrenys, però actualment hi ha requeriments, en concret és el quart, que es fa a la 
Generalitat per que execuquin aquest manetniemnt. En cas que fos necessari actuar, els 
serveis tècnics informarien al respecte. 
 Tercera. Això no es pot respondre, ha de ser el departament d’educació qui ha 
d’iniciar les obres. Es fa lectura de carta de 22 de juliol. 
 Quarta. Entenem que els contenciós que es demana és el 346/2009 interposat per 
Balma Habitat contra l’acord del ple de denegació del primer text refós que es va presentar. 
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En cas que es referien a tots els contenciosos, aquesta informació es proporcionarà. En 
quan a la conseqüència que pot tenir, es desconeix i cal esperar a la sentència. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Demana 
que l’alcalde enumeri tots els contenciosos en tràmit. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que de memòria es recorda dels següents: 

- Contenciós Balma Habitat d’impugnació de la denegació del text refós de 
modificació puntual. 

- Contenciós Gavarres. 
- Contenciós dels traspassos de la segregació de Cervelló. 
- Contenciós BBVA del renting escombradora. 
- Contenciosos SOREA, adjudicació provisional i decrets de requeriment dades 

usuaris del servei. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta 
que de tots els contenciosos enumerats li preocupen tres en especial: 

- Can Ollé. El qual s’origina per l’escassa capacitat del govern municipal de poder 
posar-se d’acord amb ells, independentment de l’herència que es tracti. Un 
contenciós d’aquest tipus pot tenir unes conseqüència molt negatives per 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 

- SOREA. L’adjudicació deixa moltes escletxes obertes, però hi ha risc d’important 
de què una part d’aquestes despesa s’hagin de tornar. 

- Traspassos. Contenciós amb un caràcter sentimental i unes conseqüències 
econòmiques importants. 

La gestió es més tècnica que no política. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon en el sentit que el contenciós de Can Ollé té 
l’origen en un conveni signat a l’anterior equip de govern, sense tenir poder per decidir el 
sostre que havia de tenir el sector de Can Ollé. En quan al contenciós de traspassos està en 
mans dels professionals tècnics. I el contenciós de SOREA, comentar que vostès van 
presentar al·legacions juntament amb Cervelló i SOREA. Per la qual cosa, aquest tres 
contenciosos no són per una mala gestió, sinó en defensa dels interessos de la Palma de 
Cervelló. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que cal fer memòria històrica, i és una errada. Comenta que en relació a la negociació dels 
traspassos, hi havia una acord amb la Generalitat, en el qual l’Ajuntament de la Palma 
reconeixia un deute 113 milions de pessetes de deute amb Cervelló, i per fer front la 
Generalitat disposava un crèdit sense interessos. Considera que l’acord era correcte en el 
fons. Aquest acord va ser boicotejat per CIU. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: El tema 
essencial de què ha parlat en les seves intervencions és la mala gestió de l’actual equip de 
govern. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:  Pregunta si 
s’ha presentat una querella criminal contra SOREA. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que sí. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Si els 
terrenys de l’escola són propietat de l’ajuntament, perquè la generalitat demora tant el seu 
manteniment. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Del conveni signat, Balma Habitat havia de fer 
l’adequació dels terrenys. L’Ajuntament posava en disposició de la generalitat els terrenys, i 
s’està a l’espera de què comencin les obres. Però si hi ha un perill els serveis tècnics 
municipals actuaran. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que quin mal hi ha en demanar a la Generalitat el manteniment dels terrenys. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta el 
perquè encara no tenen els DVD dels darrers plens. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: No s’han 
passat a DVD les gravacions 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Què s’ha fet 
des de l’Ajuntament per a què Aigües de Catalunya tinguin les dades dels usuaris del servei. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:No s’ha pogut fer la lectura, i el primer rebut serà de 
mínims, no en concepte del concepte. Això es carregarà en el seu moment a la liquidació de 
SOREA. L’ajuntament pagarà el cost de l’aigua comprada a ATLL. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: demana 
que l’Ajuntament insti a Aigües de catalunya que informi adequadament als veïns de forma 
correcta. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: En un reunió amb Aigües de Catalunya, se li va 
proposar un canvi del format de les cartes per aconseguir les dades. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: com es troba 
l’estudi de participació ciutadana. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Es va fer una reunió amb totes les entitats i amb 
vostès, i estem a l’espera de rebre el document definitiu. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: En relació a 
una carta de la Direcció General Patrimoni i la restauració de la creu del terme 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Es tracta de l’autorització que es va demanar per part 
de l’Ajuntament. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
en relació a l’espai de família, i el servei d’acollida. 
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Maria del Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de  La Palma Sempre-
EPM:: S’està estudiant com fer-ho, perquè l’empresa que ho gestiona no ho vol fer perquè 
no li surt a compte, però no s’ha deixat de prestar el servei. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Si ara un 
nen es queda al pati de l’escola.  
 
Maria del Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de  La Palma Sempre-
EPM:: la patrulla es faria càrrec. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
com està el POUM en relació al conveni de ca n’Esglèsia. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Totes les masies del terme municipal tindran una 
regulació unitària. 
 
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     EL Secretari 


