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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 16/09 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DIVUIT DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia 18 de setembre de dos mil nou, essent les vint hores i  vint 
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, la sotasignant Secretària Interventora, Núria Mompel i 
Tusell, 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.- Donació de compte del Decret de l’alcalde número 716/2009 de data 24 de juliol de 2009, 
relatiu a la configuració de la Junta de Govern Local i al nomenament de tinents d’alcalde. 
 
3.- Donació de compte del Decret de l’alcalde número 797/2009 de data 1 de setembre de 
2009, relatiu a la configuració de la Junta de Govern Local i al nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 
4.- Donació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2009 
aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2008. 
 
5.- Nomenament de representant municipal en el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
 
6.- Aprovació de la creació d’una plaça i d’un lloc de treball de  tècnic de gestió. 
 
7.- Aprovació inicial i submissió a informació pública del Reglament regulador del protocol, 
els honors, les distincions i els premis de la Palma de Cervelló 
 
8.- Aprovació inicial i submissió a informació pública de la normativa gràfica de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló. 
 
9.- Propostes per via d’urgència. 
 
10.- Mocions per via d’urgència 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
Es sotmeten a votació les actes de les sessions plenàries següents: 
 
Acta del Ple Ordinari 14/2009 del dia 10 de juliol 2009 
Acta del Ple Extraordinari 15/2009 del 24 de juliol 2009 
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Posades a votació, el resultat ha estat que la totalitat de les mateixes han quedat aprovades 
per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Donació de compte del Decret de l’alcalde número 716/2009 de data 24 de juliol de 
2009, relatiu a la configuració de la Junta de Govern Local i al nomenament de tinents 
d’alcalde. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDE 716/2009 DE DATA 24 
DE JULIOL DE 2009, RELATIU A LA CONFIGURACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I AL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
Es dóna compte al Ple del decret de l’alcalde núm. 716/2009 de 24 de juliol, que tot seguit es 
transcriu: 

“DECRET DE L’ALCALDE 716/2009 
 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.09/01 
Denominació: Modificació del nomenament de Tinents d’Alcalde 
 
MOTIVACIÓ 
 
Atesa la disposició primera del decret 559/2007 de data 17 de juliol de 2007 en la que 
s’aprovava la configuració de la Junta de Govern Local. 
 
Atesa la disposició primera del decret 560/2009 de data 17 de juliol de 2007 en la que es 
nomenava segona Tinent d’Alcalde la regidora Maria del Carme Ramban i Jordà. 
 
Atès que de conformitat a l’art. 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, en concordança amb l’art. 55 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, és 
competència de l’Alcaldia, mitjançant Decret, la designació dels Tinents d’Alcalde d’entre els 
membres de la Junta de Govern Local. 
 
En virtut de les atribucions que tinc conferides, 
 
DISPOSICIÓ 
 
Resolc: 
 
Primer: Aprovar la modificació de la configuració de la Junta de Govern Local substituint la 
regidora Maria del Carme Ramban Jordà, pel regidor Joan Garnés  Giberga quedant la Junta 
de Govern Local integrada pels membres següents: 
 
PRESIDENT: Xavier González Alemany 
VOCALS:       Maria Pilar Joaniquet Anmella 
  Joan Garnés Giberga 
SECRETÀRIA: Núria Mompel Tusell 
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Segon: Deixar sense efecte el nomenament de segona Tinent d’Alcalde a la regidora Maria 
del Carme Ramban Jordà, disposat en el decret 560/2007, apartat primer i Nomenar segon 
Tinent d’Alcalde el regidor Joan Garnés Giberga. 
 
Tercer: Comunicar aquest decret al segon Tinent d’Alcalde 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. 
 
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri, de conformitat al que estableix a l’art. 38 del ROF. 
 
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora, certifico que el Sr. Alcalde, Xavier González i 
Alemany, dicta aquest acte i signa la seva documentació, a La Palma de Cervelló, el dia vint-
i-quatre de juliol de dos mil nou 
 

L'Alcalde, La Secretària,” 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un Decret que es va dictar per circumstàncies 
personals d’una tinent d’alcalde que no considera adient explicar i que es va fer tal de poder 
aprovar temes per Junta de Govern. 
 
3.- Donació de compte del Decret de l’alcalde número 797/2009 de data 1 de setembre 
de 2009, relatiu a la configuració de la Junta de Govern Local i al nomenament de 
tinents d’alcalde. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDE 797/2009 DE DATA 1 DE 
SETEMBRE DE 2009, RELATIU A LA CONFIGURACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I AL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 
 
Es dóna compte al Ple del decret de l’alcalde núm. 797/2009, d’1 de setembre, que tot seguit 
es transcriu: 
 
    “DECRET 797/2009 
 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.09/01 
Denominació: Modificació del nomenament de Tinents d’Alcalde 
 
MOTIVACIÓ 
 
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 716/2009, de 24 de juliol, es va resoldre deixar 
sense efecte el nomenament fet pel Decret 560/2007, de 17 de juliol, de manera que es 
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nomenà segon Tinent d’Alcalde al regidor Sr. Joan Garnés i Giberga, en comptes de a la 
regidora Sra. Carme Rambán i Jordà. 
 
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. 
 
Vist que el nombre màxim de tinents d’alcalde és un terç del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
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: Aprovar la modificació de la configuració de la Junta de Govern Local quedant 
aquest òrgan integrat pels membres següents: 
 
PRESIDENT: Alcalde 
 
VOCALS: 1er Tinent d’Alcalde 
  2on Tinent d’Alcalde 
  3er Tinent d’Alcalde ( que actuarà en substitució del vocal que per absència 
del terme municipal o baixa laboral no pugui assistir una convocatòria d’aquest òrgan) 
 
SECRETÀRIA: la de la Corporació. 
 
Segon: Establir que els nomenaments de Tinents d’Alcalde són els següents: 
 
Primera Tinent d’Alcalde   Pilar Joaniquet i Anmella 
Segona Tinent d’Alcalde Maria Carme Rambán i Jordà 
Tercer Tinent d’Alcalde Joan Garnés i Giberga 
 
Tercer: 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. 
 
Quart: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es 
celebri, de conformitat al que estableix a l’art. 38 del ROF. 
 
DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora, certifico que el Sr. Alcalde, Xavier González i 
Alemany, dicta aquest acte i signa la seva documentació, a La Palma de Cervelló, el dia ú de 
setembre de dos mil nou 
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L'Alcalde, La Secretària,” 

 
El Sr. Alcalde explica que de conformitat a la normativa de règim local s’ha creat la figura del 
3er Tinent d’Alcalde per tal de substituir, en la Junta de Govern Local, als Tinents d’Alcalde 
que no puguin assistir-hi per diverses raons. 
 
4.- Donació de compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 
2009 aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2008. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 24 DE JULIOL DE 2009, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2008. 
 

PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA 
 A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
PROCEDIMENT 
Codi: 3.301.08 
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2008. Aprovació. 
 
  
DISPOSICIÓ 
 
Vist l’informe núm. 11/09 de la Secretaria-interventora, emès el dia 14.04.09. 
 
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 2008 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 autonòma. 
 
  
La Palma de Cervelló, a 24 de juliol  de 2009 
 
L’alcalde 
 
Xavier González i Alemany 
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DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Núria Mompel i Tusell, secretària-interventora de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, certifico, d’ordre i amb el vist-i-plau de l’alcalde, que la 
Junta de govern local, en sessió extraordinària celebrada el dia 24 de juliol de dos mil nou, 
va aprovar aquesta proposta d’acord, al municipi i a la data de la junta. 
 
Vist i plau” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que en aquest punt només es dóna compte de l’acord i que si els 
regidors ho volen, podran fer preguntes relacionades amb aquest punt en el torn de precs i 
preguntes. 
 
5.- Nomenament de representant municipal en el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL DE LA 
CORPORACIÓ EN EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT 
 
Atès que en  data 4 de juny de 2009, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat,  notificà 
l’aprovació definitiva dels nous Estatuts en la sessió plenària de data 3 de juny de 2009. 
 
Atès que aquests nous Estatuts introdueixen la modificació de què  les entitats consorciades  
estan representades en el seu plenari per un únic representant per entitat. 
 
Vist que en la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 13 de juliol de 2007 es va 
designar al regidor senyor Joan Gràcia Minguell, representant municipal al Consorci de 
Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Vist que en la sessió ordinària del Ple celebrada el dia 14 de setembre de 2007 es va 
designar al regidor senyor Joan Garnés Giberga, representant municipal al Consorci de 
Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Deixar sense efecte el nomenament del senyor Joan Gràcia Minguell, com a 
representant municipal en el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, aprovat en la sessió 
plenària de 13 de juliol de 2007. 
 
Segon. Manifestar que com a conseqüència de l’acord anterior, l’únic representant municipal 
al Consorci de Turisme del Baix Llobregat serà el senyor Joan Garnés Giberga. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als regidors afectats i al Consorci de Turisme del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.” 
 
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. 
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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: 
 
El Sr. Alcalde explica que degut a una modificació que s’ha produït dels estatuts del Consorci 
el nombre de representants dels Ajuntaments passa de ser dos a ser un.  
 
6.- Aprovació de la creació d’una plaça i d’un lloc de treball de  tècnic de gestió. 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER A LA CREACIÓ D’UNA PLAÇA I D’UN LLOC DE TREBALL 
DE TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. 
 
Vist la necessitat de modificar l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament amb 
la finalitat de dotar-los de major eficàcia en la gestió municipal. 
 
Atès que es considera necessari crear una plaça i un lloc de treball que es denomini tècnic 
de gestió administrativa general per a possibilitar aquesta nova organització de l’Ajuntament. 
 
De conformitat a l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, que atorga la competència orgànica al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de 
la plantilla de personal així com per a la fixació de la quantia de les retribucions dels 
funcionaris. 
 
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació la plantilla de personal de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló, aprovada el dia 20 de febrer de 2009, amb la creació d’una plaça 
d’escala administració general, subescala gestió, grup A2, denominada Tècnic de gestió 
administrativa general. 
 
Segon.- Conseqüentment, aprovar la creació d’un lloc de treball al qual s’adscriurà la plaça 
anterior, amb les següents característiques: 
 
Nivell de destí: 26 
Complement específic anual: 5.126,70€ 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’edictes municipal mitjançant edicte i exposar-lo al públic per un termini de quinze dies 
hàbils durant els quals es podran presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagin formulat al·legacions els precedents acords es podran considerar definitivament 
aprovats.” 
 
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. 
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Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que aquest acord va la línia del treball de 
l’anterior govern que va crear un Pla d’ocupació per organitzar el personal de l’Ajuntament. 
Creu que actualment l’estructura està molt difosa i que cal ordenar-la. Explica que s’ha fet 
una Relació de Llocs de Treball que la Diputació ha de fer arribar en breu i que en l’actualitat 
s’està en negociació col·lectiva en relació a la mateixa. 
Comenta que a grans trets, l’estructura que es vol crear es divideix en quatre àrees: serveis 
interns, serveis personals, serveis territorials i serveis econòmics. Explica que faran cap 
d’una àrea a  la tresorera i a les dues tècniques de gestió i que manca una persona per 
ocupar lloc de cap d’àrea i que, per aquest motiu, es crea aquesta plaça. Comenta que el 
sistema de provisió d’aquesta plaça serà per promoció interna i que totes aquelles persones 
que s’hi vulguin presentar ho podran fer. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
aquest acord proposa la creació d’una de les places més ben retribuïdes de l’Ajuntament en 
un moment econòmic on manquen recursos. Diu que l’Alcalde ha dit que es cobrirà per 
promoció interna, però això no es diu expressament en l’acord. Pensa que s’està actuant al 
marge del que acabi sent la RLLT i que el govern deu estar molt segur, abans de veure el 
document, que la relació preveurà aquesta plaça, tan segurs que potser li han dit a la 
Diputació com ha de ser la RLLT. Pensa que estem davant de la creació d’un càrrec de 
confiança polític ben pagat. 
Per tot això diu que el seu grup hi votarà en contra per la forma en què es planteja, perquè 
econòmicament no es pot assumir i perquè es tracta d’un càrrec de confiança política. 
Així mateix, sobre la creació de caps d’àrea, diu que a la pràctica suposarà increment de 
personal perquè aquests càrrecs necessitaran auxiliars i que en un poble de 3.000 habitants 
això és sobredimensionar l’estructura. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que no serà cap càrrec de confiança polític. Que 
no suposarà increment considerable de sous i que es negociarà amb els sindicats. Comenta 
que es farà per promoció interna per reconèixer la tasca de la persona que la ocuparà i que 
no suposarà més personal que la plaça que deixi vacant s’amortitzarà. 
Acaba dient que la Diputació no fa el que li diu l’Ajuntament, sinó que fa una diagnosi i 
posteriorment una proposta tècnica que cal aprovar. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta 
perquè es crea aquesta plaça abans de rebre la proposta de la Diputació. Diu que quan 
s’incrementa la categoria per aquest simple fet, ja suposa increment de retribucions. Avança 
que la creació de caps d’àrea suposarà increment de personal que haurà de fer la feina de 
les persones que passen a ocupar aquests llocs de treball. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que es creen aquestes quatre àrees per agrupar als treballadors i fer que treballin per 
objectius. Diu que aquest plantejament va un pas més endavant que el Pla de Formació que 
va fer el govern de CiU. Explica que la voluntat ha estat crear una estructura que no 
depengui de la Secretària Interventora, que funcioni autònomament.  
7.- Aprovació inicial i submissió a informació pública del Reglament regulador del 
protocol, els honors, les distincions i els premis de la Palma de Cervelló 
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“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL 
PROTOCOL, HONORS, DISTINCIONS I PREMIS DE LA PALMA DE CERVELLÓ. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que l’organització d’actes oficials i l’aplicació de la normativa sectorial reguladora dels 
mateixos fa convenient disposar d’un reglament de protocol que reguli aquests aspectes a 
nivell municipal. 
 
Vist que es fa necessari disposar d’un reglament especial per a regular el règim jurídic dels 
honors, les distincions i els premis que, en reconeixement de mèrits especials, l’Ajuntament 
consideri convenient atorgar. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per aprovar 
ordenances. 
 
D’acord amb l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
En base al que disposa l’art. 189 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
que faculta als Ajuntaments a regular, mitjançant reglament especial, el règim jurídic dels 
honors, les distincions i els premis. 
 
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Reglament regulador del protocol, honors, distincions i premis 
de la Palma de Cervelló, el text de la qual s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als interessats per 
un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè puguin presentar-
se reclamacions i suggerències que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no 
es produeixen al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament, procedint-se 
a la seva publicació en la forma normativament adequada.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats 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 com que es tracta d’un Ajuntament jove 
cal aprovar aquests reglaments per ordenar temes com aquests. Comenta que s’ha parlat 
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amb tots els grups polítics i que es passa a aprovació el text amb les següents 
modificacions: 
 

- Eliminació de l’apartat 2 de l’article 34. 
- Modificar l’apartat 3 de l’article 34 en el sentit de substituir el terme “unanimitat” per 

l’expressió “3/4 parts del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Comenta 
que amb l’aprovació d’aquest reglament es podrà donar el reconeixement que es va acordar 
en Ple pels fets ocorreguts en les ventades del 24 de gener, i agraeix que s’hagi introduït 
l’agulla de l’Ajuntament que el govern de CiU va donar a tots els regidors de la Palma com a 
insígnia del poble.  
 
8.- Aprovació inicial i submissió a informació pública de la normativa gràfica de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA 
NORMATIVA GRÀFICA DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que l’Ajuntament té la intenció de crear un reglament que reguli els signes bàsics 
d’identitat visual de la Corporació, com ara, els símbols, els logotips i els colors que hauran 
d’identificar a la Corporació. 
 
Vist que es fa necessari determinar les condicions que hauran de complir els textos de 
l’Ajuntament en els diversos suports de comunicació municipal. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per aprovar 
ordenances. 
 
D’acord amb l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Reglament regulador de la normativa gràfica de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló, el text de la qual s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als interessats per 
un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè puguin presentar-
se reclamacions i suggerències que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no 
es produeixen al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament, procedint-se 
a la seva publicació en la forma normativament adequada.” 
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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 és voluntat reglamentar la normativa 
gràfica de l’Ajuntament. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que 
amb aquest Reglament es posa per escrit el què sempre s’ha fet. 
 
9.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
10.- Mocions per via d’urgència. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Comenta 
que el seu grup vol presentar una moció d’urgència relativa al tancament nocturn del CAP de 
Corbera. Justifica la urgència dient que el tancament ja s’ha fet efectiu i que demanen que 
l’Ajuntament encapçali una campanya per exigir al Departament de Salut que torni a obrir-lo. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que el seu grup tot i estar en contra del tancament no consideren la moció urgent. Diu que 
faran totes les gestions per demanar que es torni a obrir però que no poden votar a favor de 
la moció perquè no estan d’acord ni en el redactat ni en el fet que l’hagin presentat sense 
comptar amb el govern. Demana al grup de CiU que la retiri i que en parlin. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Respon 
dient que atès que el tancament ja és efectiu que cal votar la urgència. Explica que és en un 
Ple ordinari on s’han de presentar les mocions. Demana al govern que hi faci les 
modificacions que vulgui, però que voti a favor de la urgència. Diu que s’han de prendre 
accions d’immediat i que si volen, igualment poden parlar-ne. 
 
Posat a votació el resultat ha estat la no aprovació de la urgència de la moció amb els 
vots en contra dels regidors 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. 
 
Hi ha votat a favor 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. 
 
 
 
11.- Precs i preguntes. 
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
s’ha assabentat que la Secretària Interventora de l’Ajuntament marxa a prestar els seus 
serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar. Espera que li vagi molt bé i li agraeix la seva tasca a 
la Palma. En relació a això diu que el Sr. Alcalde no li ha explicat res. No sap perquè marxa, 
perquè no s’ha dit res, pregunta com s’organitzarà a partir d’ara la Secretaria Intervenció. Diu 
que vol fer una queixa per aquesta qüestió. 
 
Així mateix, diu que la moció que s’ha desestimat la seva urgència és igual a una que ha 
aprovat l’Ajuntament de Corbera, per això pensa que el que es demanava no era tan 
estrany. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
al regidor Llop dient que quan CiU va entrar al govern va canviar al Secretari, al Cap de la 
Policia i a l’Arquitecta sense explicar-ho a ningú, per això diu que no pot donar lliçons a 
ningú. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Fa un prec 
demanant que es vigili l’estat dels talussos dels terrenys de l’Escola. Explica que el govern 
va dir en un Ple que era responsabilitat de la Generalitat mantenir la seguretat dels terrenys 
però no és veritat, ja que la responsabilitat és de l’Ajuntament. Diu que els terrenys no estan 
cedits, estan posats a disposició de la Generalitat i el titular segueix sent l’Ajuntament. 
Demana que es tingui curs d’això de cara a possibles incidents futurs. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera que els hi haurien d’haver 
dit abans que els terrenys no estaven cedits a la Generalitat.  
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Prega que 
quan es doni còpia de la documentació es facin fotocòpies de totes les planes no només de 
la primera, doncs tenen la informació incompleta. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Pren nota de la queixa de la regidora Menal. 
 
Maria Carme Sàenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Pregunta si l’ampliació del CEIP El Solell està inclosa en el Pressupost 2009 de la 
Generalitat o si es té previsió de quan es faran les obres. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que tenen el compromís de la Generalitat de que 
l’ampliació es faci dins el 2009. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que 
li sigui facilitada còpia de la carta que es va enviar a Educació sobre l’estabilitat dels terrenys 
al que es va comprometre el govern en el Ple del dia 10 de juliol de 2009.  
Pregunta perquè no s’ha aprovat la liquidació del Pressupost 2008 fins ara. Pregunta perquè 
estava feta des del mes d’abril però no s’ha aprovat fins ara. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Menal dient que el que és 
preceptiu és que la Secretària Interventora informi la liquidació a l’aprovació, l’informe que va 
fer al mes d’abril no tocava. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  Pregunta si 
el motiu d’aquest retard és que degut a la liquidació es creava la necessitat d’aprovar un Pla 
de Sanejament Financer que l’Ajuntament no volia fer pel fet que el limita extremadament. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que el motiu del retard és que han demanat un segon informe, diferent del de la Secretària 
Interventora, perquè no creien que s’hagués d’aprovar un Pla de Sanejament. Aquest segon 
informe diu que no és necessari i treballem en aquesta línia. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que el 
govern no pot saltar-se alegrament un informe de la Secretària Interventora que diu que cal 
aprovar un Pla de Sanejament, i que si ho fan en base a un segon informe, l’haurien 
d’incloure en l’expedient. Pregunta on és aquest informe perquè el seu grup no l’ha vist. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
perquè el govern dona més valor a un informe extern que a les conclusions d’un informe de 
la Secretària Interventora que és la responsable dels comptes municipals. 
   
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
ja faran arribar al grup de CiU una còpia d’aquest segon informe perquè se’l llegeixin. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
quan s’aprovarà el Compte General del 2008 i com està el Pressupost del 2010. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
en breu es convocarà la Comissió Especial de Comptes i que el Pressupost 2010 encara 
està treballant-se. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Agraeix que 
se li hagi fet arribar un estat d’execució del pressupost. Comenta que revisant-lo ha detectat 
que a la partida d’ingressos de l’IBI, d’una previsió de 900.000 € només consten recaptats 
400 €, pregunta a què és degut aquest decalatge. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
és degut a que l’Ajuntament té la gestió del cobrament de l’IBI delegat a favor de la Diputació 
que ho cobra en quatre fraccions. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que no 
entén la resposta. Continua dient que si queden quatre mensualitats per pagar sous de 
treballadors més la paga extra. Pregunta si n’hi ha prou amb només 60.000 € al mes.  
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
que si aquests són els números, no n’hi haurà prou. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
perquè la piscina es va tancar el dia 6 de setembre si hi havia pares que demanaven allargar 
l’obertura fins a l’inici de les escoles. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
es va fer seguint indicacions dels tècnics que inicialment van aconsellar que era millor obrir 
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la piscina una setmana abans i tancar-la també abans perquè normalment el mal temps, 
durant el mes de setembre, feia que els últims dies de la piscina estessin buits. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
com està el procés de participació ciutadana 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Menal dient que a principis 
d’octubre l’empresa que el redacta presentarà la diagnosi. A continuació es retornarà a les 
persones que han participat per finalment, aprovar-ho pel Ple. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta si 
l’empresa “Aigües de Catalunya” ja ha rebut, per part de Sorea, totes les dades relatives als 
abonats al servei de subministrament d’aigua. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que encara no perquè 
Sorea s’ha negat a fer-ho. És un tema que ha anat al contenciós i el jutge va desestimar 
unes mesures cautelars interposades per Sorea. Explica que Sorea ha donat les dades a 
Cervelló i que ara Cervelló ha demanat un informe a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades per saber si les poden donar a l’Ajuntament de la Palma, per aquest fet s’allarga la 
qüestió. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta si 
aquest retard no provocarà problemes als usuaris. 
 
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. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta si 
s’ha intentat fer alguna cosa davant la postura obstruccionista de l’Ajuntament de Cervelló. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera afirmativament. Explica que 
s’està preparant un contenciós contra l’Ajuntament de Cervelló. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Vol saber 
com està el procés de selecció de la persona que cobrirà la vacant que deixa la Secretària 
Interventora. 
Aprofita per felicitar a la UE La Palma que demà celebrarà els 90 anys. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Llop dient que s’han fet contactes 
amb Secretaris Interventors de pobles petits i s’ha parlat amb el Sr. Alejandro Muñoz, 
provinent del municipi de Monistrol de Calders que està disposat a prestar els seus serveis a 
la Palma. Comenta que dilluns comença a treballar. 
Aprofita per convidar a tots aquells que ho vulguin a participar de les festes de demà per 
celebrar l’aniversari de la UE La Palma. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dues hores i deu minuts, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     La Secretària 


