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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 14/09 DE  L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DEÚ DE JULIOL D E DOS MIL NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia 10 de juliol de dos mil nou, essent les vint hores i  tres 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 328/2009 de data 6 d’abril de 2009 

aprovant l’inici de la modificació número 3 del pressupost municipal vigent. 
 
3.- Aprovació de l’acord en relació a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cervelló, adoptat en 

data 28 de maig de 2009. 
 
4.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló al “Pacte 

d’Alcaldes/esses” que ha posat en marxa la Comissió Europea. 
 
5.- Propostes per via d’urgència 
 
6.- Moció presentada pels grups municipals de La Palma Sempre-Entesa pel progrés 
municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya sobre l’atenció continuada al CAP Corbera. 
 
7.- Mocions per via d’urgència 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.  
 
Es sotmeten a votació les actes de les sessions plenàries següents: 
 
Acta de la sessió extraordinària 11/2009, de 13 de maig de 2009 
Acta de la sessió extraordinària 12/2009, de 03 de juny de 2009 
Acta de la sessió extraordinària 13/2009, de 01 de juliol de 2009 
 
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 númer o 328/2009 de data 6 d’abril de 
2009 aprovant l’inici de la modificació número 3 de l pressupost municipal vigent  
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“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDE 32 8/2009 DE DATA 6 
D’ABRIL DE 2009, RELATIU A L’INICI DE LA MODIFICACI Ó NÚM. 3 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL VIGENT.  
 
Es dóna compte al Ple del decret de l’alcalde núm. 328/2009 de 6 d’abril, que tot seguit es 
transcriu: 

“DECRET DE L’ALCALDE 328/2009 

 

PROCEDIMENT 

 

Codi: 03.301.09.03 
Denominació: Pressupost municipal per l’exercici 2009. Inici expedient modificació de 
crèdit. 
 
MOTIVACIÓ 

 
Vist l’esdeveniment catastròfic viscut en el municipi el passat dia 24 de gener de 2009, a  
conseqüència de l’episodi de fortes ventades que provocà importants danys materials i fins i 
tot, personals. 
 
Atès que per tal de fer front a les necessitats esdevingudes va caldre contractar diferents 
serveis d’emergència fet que va suposar no subjectar-se als requisits formals establerts en la 
normativa de contractació i en la Llei d’Hisendes Locals, fins i tot, el requisit d’existència de 
crèdit suficient. 
 
Atès que l’art. 97 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
estableix que en aquests casos cal iniciar el corresponent expedient de modificació de crèdit 
per a fer front a les despeses. 
 
Vist que l’art. 21.1.m), i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix que és una competència indelegable de l’Alcalde adoptar personalment, i 
sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe, infortuni públic o greu risc dels mateixos, 
les mesures necessàries i adequades, donant-ne compte immediat al Ple. 
 
DISPOSICIÓ 

 
Primer.- Aprovar l’inici de la modificació número 3 del pressupost municipal vigent, i 
conseqüentment, aprovar les factures relacionades tot seguit, totes elles a conseqüència de 
serveis duts a terme per tal de restablir el funcionament normal d’infrastructures i serveis 
públics després de les fortes ventades del dia 24 de gener de 2009: 
 
UNEXTRANS, SRL 1.020,80 

Jardineria Sánchez, s.l. 580,00 

Quiles Instal.lacions s.l. 5.148,60 

Quiles Instal.lacions, s.l. 31.265,90 

DELAFUENTE, S.L. 4.174,84 
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TREDIGAS 8.375,97 

REPSOL 92,38 

Bar Aliança Palmarenca 102,00 

ECOVERD  Jardineria Forestal 2.436,00 

Quiles instal.lacions s.l. 19.093,60 

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS SL 7.660,41 

MARTÍ CANUDAS, S.A. 11.916,45 

AGRICOLA LLOBREGAT 10.329,41 

JARDINERIA BUSQUET, S.L. 366,56 

Materials CAMP-VELL, S.L. 5.609,76 

Materials CAMP-VELL, S.L. 876,96 

Materials CAMP-VELL, S.L. 777,20 

  
Segon.- Aprovar les citades factures condicionades a l’aprovació de la incorporació de crèdit 
corresponent per tal de fer front als pagaments que impliquen, ja sigui provinents de 
subvencions, transferències de crèdit, o altres modificacions pressupostàries. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, de conformitat al que 
estableix l’art. 21.1.m) LRBRL.  
 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA 

 
Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora, certifico que la Sra. Alcaldessa accidental, M. 
Pilar Joaniquet Anmella, dicta aquest acte i signa la seva documentació, a La Palma de 
Cervelló, el dia sis d’abril de dos mil nou. 
 

L'Alcalde, La Secretària,” 
 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un Decret que es va dictar per tal de poder cobrar una 
subvenció de la Diputació per a fer front a les despeses ocasionades per les ventades del dia 
24 de gener. Comenta que calia reconèixer l’obligació de les factures per tal que la Diputació 
aprovés la subvenció i així es va fer. Explica que ara, per a poder-les pagar, cal aprovar la 
modificació pressupostària que consisteix en aprovar unes despeses per valor de 142.000 €, 
dels quals 52.000 € es paguen amb càrrec a la subvenció de la Diputació i els 90.000€ 
restants es faran amb càrrec a recursos propis d’acord amb una propera modificació que 
s’aprovarà. 
 
3.- Aprovació de l’acord en relació a l’acord del P le de l’Ajuntament de Cervelló, 
adoptat en data 28 de maig de 2009.  
 
“PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A L’ACORD DEL PLE DE L ’AJUNTAMENT DE 
CERVELLÓ, ADOPTAT EN DATA 28 DE MAIG DE 2009.  
 
MOTIVACIÓ 
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Vist l’acord adoptat, en data 14 de juliol de 2006, pel Ple d’aquest Ajuntament en el que es 
considerà nul de ple dret i mancat de qualsevol eficàcia envers l’Ajuntament de La Palma de 
Cervelló, l’acord que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló va adoptar, en data 16 de maig de 
2006, pel qual s’aprovà liquidar un presumpte deute contret per aquesta Corporació amb 
l’Ajuntament de Cervelló d’import 1.182.179,82 €, en virtut de l’article 4 del Decret 185/1998, 
de 21 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, atès que 
aquell Ajuntament no ostenta cap potestat autotutelar sobre el de La Palma de Cervelló. 
 
Atès que aquest acord també considerà que qualsevol obligació econòmica de l’Ajuntament 
de La Palma, que es pogués derivar de l’article 4 del Decret de segregació, envers 
l’Ajuntament de Cervelló, ha prescrit i no li és, per tant, exigible. 
 
Vist el nou acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió del dia 28 de maig 
de 2009, pel qual s’actualitza pel període que va del 2 de gener de 2007 a l’1 de gener de 
2009 (ambdós inclosos) el deute determinat per acord de Ple de 16 de maig de 2006, es 
declara la legalitat del seu primer acord i es refusen els requeriments previs formulats per 
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló. 
 
Atès que aquest acord tracta incorrectament l’acord plenari de l’Ajuntament de La Palma de 
Cervelló, de data 14 de juliol de 2006, considerant-lo un requeriment previ d’anul·lació 
regulat a l’art. 44 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, quan es tracta d’un acord sobre una acció administrativa adoptada per 
l’Ajuntament de Cervelló. 
 
Vist l’informe jurídic, emès en data 26 de juny de 2006, en relació a l’anterior acord, els 
arguments del qual es reiteren com a motivació del present acord. 
 
Vist la provisió de constrenyiment, dictada pel Tresorer habilitat de l’Ajuntament de Cervelló 
en data 20 de desembre de 2006, pel qual es dicta l’inici del procediment de constrenyiment 
per a procedir executivament contra el patrimoni de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’Alcalde, proposa al Ple municipal que adopti els següents acords: 
 
Primer.-  DECLARAR  que s’ha fet un tractament incorrecte de l’acord adoptat per aquest 
Ajuntament el dia 14 de juliol de 2006, considerant-lo un requeriment d’anul·lació regulat a 
l’art. 44 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en 
comptes d’un acord sobre una acció administrativa adoptada per l’Ajuntament de Cervelló. 
 
Segon.-  DECLARAR  que aquesta Corporació considera nul·la de ple dret i mancada de 
qualsevol eficàcia envers l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, la provisió de 
constrenyiment dictada pel Tresorer de l’Ajuntament de Cervelló, en data 20 de desembre de 
2006, atès que aquesta Corporació no ostenta cap potestat autotutelar sobre l’Ajuntament de 
La Palma de Cervelló. 
 
Tercer.- REITERAR els arguments que consten en l’informe jurídic, emès en data 26 de juny 
de 2006, com a motivació del present acord. 
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Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Cervelló, al Departament de Governació 
i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, i a la Dirección 
General de Financiación Territorial de Ministerio de Economía y Hacienda.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’Ajuntament de Cervelló impugna 
sistemàticament els acords que pren l’Ajuntament de la Palma en la línia de la reclamació 
història de l’hipotètic deute de la segregació. En aquest sentit, comenta que el dia 28 de 
maig de 2009 el Ple de Cervelló va adoptar un nou acord que actualitza els interessos del 
deute que reclamen. Acaba dient que la proposta que es sotmet a votació té la voluntat de 
negar, no només l’actualització dels interessos, sinó també el fons de la reclamació 
econòmica. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipa l de Convergència i Unió: Creu que 
la Generalitat, quan va dictar el Decret de segregació, hauria d’haver estat més concreta a 
l’hora de determinar les obligacions de cada part. Comenta que es va limitar a dir que calia 
crear una Comissió de traspassos i així es va fer. Explica que l’Ajuntament de Cervelló mai 
va ser capaç de demostrar documentalment els deutes que reclamava i per així, d’aquella 
Comissió no en va sortir res. Continua dient que Cervelló, atès aquesta imprecisió va decidir 
quantificar unilateralment el deute i ho va fer amb 1.200.000 € aprox.  
Diu que quan CiU estava al govern ja es van oposar a això i que ara, atès que es continua 
amb aquesta línia hi donaran suport ja que creuen que ni es pot demostrar el deute, ni 
Cervelló el pot exigir unilateralment, doncs no té cap potestat sobre la Palma i tampoc pot 
reclamar un deute que està prescrit.   
Pregunta perquè s’ha canviat de lletrat que defensava a l’Ajuntament en el contenciós que 
va interposar Cervelló per aquesta qüestió. Comenta que el millor advocat, el Sr. Romà Miró, 
portava la defensa d’aquest l’Ajuntament i ara s’ha decidit nomenar a la lletrada Montserrat 
Pich que és una especialista en dret matrimonial. Demana explicacions d’aquest canvi. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta que 
aquest, és un tema molt complicat i que és prou important per l’Ajuntament com perquè tots els partits 
polítics intentessin una posició unitària. Diu que precisament perquè es tracta d’un tema prou 
important pel poble van intentar eixamplar les línies de defensa de l’Ajuntament amb altres 
assessoraments i que fruit d’això es va rebre la renúncia del Sr. Miró. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Convida al grup municipal de l’oposició a seure amb 
el govern i parlar d’aquest tema atès la seva importància. Explica que les raons de la 
renúncia del Sr. Miró van ser que, des de l’Ajuntament, es van voler introduir una matisos en 
la línia de la nostra defensa i no hi va estar d’acord. Comenta que no explicaran públicament 
aquests matisos perquè es tracta d’un tema que està als tribunals però que si volen, en 
poden parlar en aquesta reunió que es convoqui. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipa l de  Convergència i Unió: Pensa 
que l’actitud del Sr. Alcalde en aquesta qüestió és molt perillosa. No creu que sigui el millor 
per la Palma perdre la defensa del millor especialista en aquesta matèria que existeix a 
Catalunya, el Sr. Miró, per donar-ho a la lletrada Pich. Explica que el senyor Josep González 
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Ballesteros i la Sra. Pich treballen junts, i que ho sap perquè la Sra. Pich li va portar un tema 
personal. Creu que les segregacions no són l’especialitat de la Sra. Pich, ni del Sr. González 
Ballesteros. Explica al respecte que sap que el Sr. González Ballesteros va portar la 
segregació del poble de Fornells a Menorca, i que la sentència del TSJ de les Balears va ser 
que va desestimar el recurs del Sr. González perquè contenia importants defectes de forma, 
així que pensa que aquest canvi de lletrat perjudicarà a l’Ajuntament. 
 
4.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de la Pa lma de Cervelló al “Pacte 
d’Alcaldes/esses” que ha posat en marxa la Comissió  Europea.   
 
“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSE S 
 
MOTIVACIÓ 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el què ha denominat “Pacte d’Alcalde/esses”, una 
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de 
consultes amb moltes ciutats europees. 
 
L’esmentat Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal donar suport als seus esforços. 
 
L’Ajuntament de la Palma de Cervelló té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de 
polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant 
l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, 
a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa 
seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions 
de CO2 en un 20% fins l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i 
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
DISPOSICIÓ 
Per tot l’exposat l’Alcalde, proposa al Ple municipal que adopti els següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 20% per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies 
renovables. 
 
Segon.-  L’Ajuntament de la Palma de Cervelló es compromet a elaborar un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. 
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
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d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a 
informar de les files obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes 
que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.-  Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea (en els termes del model establert) i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels 
municipis de la província que s’hi adhereixin.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que aquesta proposta té l’objectiu de donar 
suport a l’acció global de reducció de CO2 a l’atmosfera i d’utilització d’energies renovables 
en coordinació amb la Diputació de Barcelona. Diu que tot i que el problema és global, el 
camí cap a la solució és responsabilitat de tots els ciutadans i per això, atès que l’Ajuntament 
és l’Administració més propera als ciutadans es proposa l’adhesió a aquest Pacte. 
 
5.- Propostes per via d’urgència  
 
No se’n presenten. 
 
6.- Moció presentada pels grups municipals de La Pa lma Sempre-Entesa pel progrés 
municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya i C onvergència i Unió sobre l’atenció 
continuada al CAP Corbera.  
 
“ MOCIÓ SOBRE L’ATENCIO CONTINUADA AL CAP DE CORBER A 
 
Ateses les converses mantingudes amb els responsables del servei d’atenció primària del 
Baix Llobregat pel que fa a la continuïtat del Servei que dóna actualment l’Equip d’Atenció 
Primària de Corbera. 
 
Atesos els contactes entre regidors/regidores de salut pública i sanitat dels diferents 
municipis del S.A.P. Servei d’atenció primària del Baix Llobregat Centre que afecta 
directament les àrees bàsiques de salut de Corbera (La Palma i Corbera) i de Vallirana 
(Caps de Cervelló i Vallirana) per redactar una moció exigint la garantia d’un servei de 
qualitat que doni cobertura a les necessitats de la ciutadania dels nostres municipis. 
 
Atès que malgrat l’abundància d’arguments a favor de mantenir el servei continuat les 24 
hores, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es proposa suspendre a 
curt termini l’atenció continuada als CAP esmentats de 00,00 hores a les 8,OO hores tots els 
dies de la setmana, emparant-se en la manca de personal mèdic i la baixa utilització del 
servei en aquella franja horària. 
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Els grups municipals La Palma Sempre (LPS-EPM), el Partit del Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) i Convergència i Unió (CiU), proposen al Ple municipal l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER: Lamentar haver de donar aquest pas endarrera pel que fa a l’atenció continuada 
pel que representa de pèrdua de tranquil·litat d’una ciutadania que des de fa molts anys 
havia assumit el nou sistema sanitari en el què es va fer realitat l’equip d’atenció primària 
que contemplava entre d’altres millores l’atenció continuada al CAP. 
 
SEGON: Exigir que no es produeixi el tancament del servei d’atenció continuada del CAP de 
Corbera i la Palma de Cervelló. Aquest és un servei de proximitat a les persones al qual la 
gent de la Vall de Rafamans no hem de renunciar-hi. 
 
TERCER: Instar al Departament de Salut que, perquè aquest servei  d’urgències de guàrdia 
(061) sigui eficient i àgil, se’l doti dels recursos mitjans necessaris: telefonia, GPS, etc. ben 
dimensionats per evitar col·lapses i esperes. 
 
QUART: Exigir que el Departament de Salut assumeixi la difusió del canvi de servei a tota la 
població. 
 
CINQUÈ: Donar trasllat d’aquest acord a la Consellera de Salut, al Director del Servei 
d’Atenció Primària del Baix Llobregat, al Director d’Urgències del Servei d’Atenció Primària, 
al Metge Coordinador del CAP de Corbera i als Ajuntaments de Cervelló, Corbera i Vallirana, 
als efectes oportuns.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat dels regidors. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup munici pal del PSC-PSOE: Diu que atès que 
el grup municipal de Convergència i Unió va dir fa dos o tres mesos que presentarien una 
moció sobre aquest tema i no ho han fet, explica que aquesta és la moció sobre el CAP de 
Corbera que presenta el govern i demana a l’oposició que s’hi adhereixi. A continuació, 
llegeix la moció. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipa l de  Convergència i Unió: Diu que 
s’alegra que des del govern hi hagi una iniciativa d’aquest tipus però diu que es demana de 
CiU una adhesió, i que això no implica necessàriament ni diàleg ni consens. Diu que des de 
CiU estarien d’acord en votar a favor de la moció però proposen modificar el segon punt dels 
acords ja que el seu grup que considera que no s’ha de tancar el CAP de Corbera encara 
que es posi en funcionament el 061. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que la moció s’ha presentat al Ple com és de costum, el grup que la presenta l’exposa i es 
demana si la resta de grups s’hi volen adherir. Comenta que no hi ha cap problema per a 
parlar del segon punt dels acords si és voluntat de presentar-la conjuntament. 
 
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup munici pal del PSC-PSOE: Explica que 
aquesta és la mateixa moció que han aprovat els ajuntaments de Corbera, Vallirana i 
Cervelló. Comenta que al estar consensuada entre els quatre ajuntaments el text de la moció 
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no es pot modificar i que si el grup de CiU volia proposar algun canvi ho hagués hagut de dir 
abans ja que tenen la documentació des de dimecres d’aquesta setmana.  
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipa l de  Convergència i Unió: Respon a 
la regidora Joaniquet que al ser el govern qui presenta la moció és qui hauria d’haver 
demanat a l’oposició presentar-la conjuntament. Acaba dient que no s’han respectat les 
formes. 
Demana que el segon acord de la moció tingui el següent redactat: “Exigir que no es 
produeixi el tancament del servei d’atenció continuada del CAP de Corbera i la Palma. 
Aquest és un servei de proximitat a les persones al que la gent de la Vall de Rafamans no 
hem de renunciar-hi”. 
A més, demana treure la paraula “nou” “alternatiu” de l’apartat tercer dels acords. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre- EPM: Accepta 
que es modifiqui el segon punt dels acords de la proposta en el sentit proposat pel grup de 
Convergència i Unió. 
 
7.- Propostes per via d’urgència.  
 
No se’n presenten. 
 
8.- Precs i preguntes.  
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Explica que 
en el Ple ordinari del dia 8 de març de 2009 el seu grup va demanar tenir còpia de la carta 
que el Sr. Alcalde havia dit que havia enviat al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya demanat l’ampliació urgent de l’escola “El Solell” degut a la inestabilitat dels 
talussos on s’ha d’ubicar. Continua dient que fins avui no se’ls havia fet arribar aquesta carta 
i que ara, han pogut comprovar que es va enviar a la Generalitat el dia 6 de maig de 2009. 
Per tant, diu que no només no es va enviar la carta quan ho va dir el Sr. Alcalde, sinó que a 
més, en ella no es dedueix que facin l’ampliació, sinó que protegeixin els talusos per evitar la 
seva inestabilitat. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Explica que l’Ajuntament ha enviat dues cartes a la 
Generalitat, i que ja li faran arribar còpia de la primera carta. Explica que en aquesta primera 
carta es demana agilitar al màxim l’ampliació tal i com ja es va demanar en la reunió que van 
tenir amb la Sra. Adroher. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal  de  Convergència i Unió: Demana 
aclarir qui és el responsable de mantenir la seguretat i l’estabilitat dels terrenys on es farà la 
futura ampliació de l’escola “El Solell” degut a la situació actual de perill que provoca 
l’endarreriment de l’inici d’aquesta obra. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
al regidor Guilera que el responsable és la Generalitat atès que l’Ajuntament els va cedir els 
terrenys per a fer l’ampliació. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Concedeix amb el regidor Gràcia i diu que el 
responsable és la Generalitat atès que és la propietària dels terrenys. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Diu que 
d’acord amb un ban que va dictar l’Alcalde, les obres de les escales del carrer Gavarres i les 
de Santa Rita havien d’haver començat el dia 1 de juliol i que això no ha estat així. Pregunta 
a què es deu aquest retard i si això afectarà a la data de finalització de les obres, tenint en 
compte que, segons la subvenció FEIL, han d’estar acabades abans de final d’any. 
 
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup munici pal de PSC-PSOE: Respon a la 
regidora Menal dient que només porten nou dies de retard i que el motiu és perquè 
s’esperava a finalitzar les obres del carrer Pirineus per a poder habilitar zones d’aparcament 
ja que les obres de Santa Rita n’eliminaran unes quantes. Acaba dient que aquestes dues 
obres començaran conjuntament el dilluns i que per suposat, abans de final d’any, hauran 
finalitzat.  
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió:  Pregunta al 
regidor Gràcia perquè no ha passat en aquest Ple la modificació del Pressupost per a 
incorporar 1.000.000 € provinents del contracte de concessió de l’aigua, tal i com havia 
anunciat fa dies, malgrat haver-se signat el contracte. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Respon a la regidora Sra. Menal dient que el 
tancament del 2008 s’ha endarrerit una mica i que això no ha permès preparar la modificació 
pressupostària, però que de tota manera, el regidor d’Hisenda li explicarà a grans trets, en 
què consistirà aquesta modificació. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que la modificació contempla el què caldrà pagar a SOREA de la liquidació acumulada del 
tancament dels anys 2005 a 2008, i allò que s’haurà de pagar per les ventades i que no ha 
quedat cobert per la subvenció de la Diputació. Comenta que la resta es destinarà a inversió 
pura i dura i que s’està acabant de preparar degut a que fins que no s’ha fet la liquidació, no 
s’hauria pogut aprovar pel Ple. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió:  Pregunta si 
abans d’aprovar la modificació del 1.00.000 € el tancament de l’any 2008 estarà fet. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
a la regidora Menal afirmativament. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió:  Demana 
perquè no s’han iniciat les obres per a la construcció del subcol·lector d’aigües sanitària del 
casc antic si s’ha fet la incorporació parcial d’aquest projecte. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Mena que avui s’havia adjudicat 
provisionalment i que calia esperar quinze dies fins a aprovar l’adjudicació definitiva. 
Comenta que el dia 1 de setembre està previst que comenci aquesta obra. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal d e Convergència i Unió: Comenta que 
en el Ple ordinari del dia 8 de maig de 2009 el govern es va comprometre a fer arribar al grup 
de CiU, de forma setmanal, els estats d’execució del pressupost municipal. Diu que aquest 
dimecres se’ls va lliurar un estat d’execució que havia sol·licitat feia tres mesos. Pregunta 
perquè hi ha tan de retard. 
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Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
tenia el convenciment que una vegada s’havia adoptat el compromís de fer-ho en el Ple, la 
Sra. Secretària Interventora posaria en funcionament la maquinària perquè li fessin arribar 
aquesta documentació. Vist que no s’ha fet, li demana que li faci arribar una adreça de 
correu electrònic i que ell s’ocuparia de que dilluns li enviessin un estat d’execució. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal  de  Convergència i Unió: Comenta 
que el dia 1 d’agost entra en funcionament la prestació del servei de subministrament d’aigua 
a càrrec del nou concessionari Aigües de Catalunya. Atès que Sorea no està d’acord amb 
aquest canvi, pregunta al govern si tenen garanties de que la informació que Sorea ha de 
facilitar al nou concessionari arribi, i que això no suposi inconvenients per als usuaris del 
servei. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Guilera dient que Sorea haurà de 
fer el que digui l’Ajuntament atès que som els titulars del servei. Comenta que aquest canvi 
no ha de suposar grans dificultats per a la gent. Diu que a partir de la setmana vinent es 
començarà a informar a la població d’aquest canvi. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipa l de  Convergència i Unió: Comenta 
que farà alguns precs. En primer lloc demana que es respecti el compromís que el govern va 
adoptar el dia 30 de setembre de 2008 de fer els plens en divendres, ja que no s’està 
complint.  
Així mateix, demana no fer tants plens extraordinaris, que aquest any portem vuit o nous 
plens i que cada vegada que es fa un Ple a l’Ajuntament li costa 1.000 €, creu que aquesta 
és una despesa innecessària que ha d’assumir el poble per la mala gestió del govern. Posa 
com exemple el Ple d’avui, en el que hi hauria d’haver passat la modificació del 1.000.000 € i 
no ha estat així, això provocarà que s’hagi de fer un ple extraordinari expressament per falta 
de previsió. 
Prega al govern que es prenguin amb seriositat els temes que afecten a la gent de la Palma, 
com ara el tema de l’aigua en el que es demostra que només fan que improvisar.  
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Llop dient que el dia 30 de 
setembre de 2008 es van comprometre a fer els plens sempre que fos possible, no de forma 
inexcusable i li recorda que l’any 2003 es van celebrar 6 plens ordinaris i 12 plens 
extraordinaris. 
 
Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal  de Convergència i Unió: Pregunta 
com és que a la Plaça 11 de setembre els desaigües de les aigües pluvials estan orientats 
de forma que quan plou llancen directament l’aigua sobre la vorera amb la dificultat que això 
comporta als vianants. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Comenta 
que aquesta va ser una decisió tècnica de la Direcció Facultativa de l’obra. Explica que atès 
que la normativa prohibeix connectar les aigües pluvials al clavegueram l’arquitecte va 
decidir desaiguar-les a la tanca vegetal de la Plaça. Comenta que, de tota manera, 
traslladaran aquesta observació a l’arquitecte. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal d e  La Palma Sempre-EPM: Dirigeix 
un prec al regidor Llop. Comenta que cada vegada que se li demana que faci arribar el 
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comentari del seu grup polític per a la revista La Veu, no respecta ni la data d’entrega ni 
l’extensió del text. Prega que respecti aquestes dues qüestions per a properes ocasions. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, 
el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     La Secretària 
 
 


