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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10/2009 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VUIT DE MAIG DE DOS MIL NOU. 
 
La Palma de Cervelló, a vuit de maig de dos mil nou, essent les vint hores i deu minuts, a la 
sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, en Xavier González i 
Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora, Núria Mompel i Tusell, es 
reuneixen els regidors Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan 
Gràcia i Minguell, Francesc Cortés i Roca, Joan Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, 
Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen 
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.- Desestimació de la proposta de text refós presentada per la mercantil Balma Habitat, S.L. 

de modificació puntual del Pla General en el sector de sòl urbanitzable delimitat anomenat 
Can Ollé. 

 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació per a l’exercici 

2009, de l’Ordenança Fiscal número 9 reguladora  de les taxes per expedició de 
documents administratius. 

 
4.- Aprovació de l’actualització del conveni de delegació de les facultats recaptatòries de 

multes de trànsit en la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple en data 14 de juliol de 
2000. 

 
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 sotmeten a votació les actes de les sessions plenàries següents: 
 
Acta de la sessió ordinària 4/2009, de 13 de març de 2009 
Acta de la sessió extraordinària 5/2009, de 25 de març de 2009 
Acta de la sessió extraordinària 8/2009, de 24 d’abril de 2009 
Acta de la sessió extraordinària 9/2009, de 24 d’abril de 2009, convocada a sol·licitud de 
l’oposició. 
 
Posades a votació, el resultat ha estat que la totalitat de les mateixes han quedat aprovades 
per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Desestimació de la proposta de text refós presentada per la mercantil Balma Habitat, S.L. 
de modificació puntual del Pla General en el sector de sòl urbanitzable delimitat anomenat 
Can Ollé. 
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“ PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DE LA PROPOSTA DE TEXT REFÒS 
PRESENTAT PER BALMA HABITAT, S.L. EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL  EN EL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT CAN OLLÉ. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vista la proposta de  text refós de modificació puntual del Pla General en el sector de sòl 
urbanitzable delimitat anomenat Can Ollé, presentada per la mercantil Balma Habitat, S.L. en 
data 3 de febrer de 2009. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 26 de març de 2009. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la secretària municipal en data 5 de maig de 2009. 
 
DISPOSICIÓ: 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent A C O R D: 
 
Desestimar a la raó social Balma Habitat la seva sol·licitud per tal que s’aprovi l’instrument 
de planejament que presenta com a text refós de la “Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació pel que fa al sector de sòl urbanitzable delimitat ca’n Ollé del terme municipal de 
la Palma de Cervelló” i s’elevi al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per a informe i, posteriorment, al ple per a la seva aprovació provisional, i a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i publicació, 
en els termes en què la va efectuar el dia 3 de febrer de 2009, atès que no s’ajusta a allò 
que va disposar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona al seu acord de 19 de juliol 
de 2007, tot motivant aquesta resolució en allò que es declara a l’informe de l’arquitecte 
municipal, de 26 de març de 2009 i en l’informe preceptiu de la secretària municipal, del dia 5 
de maig de 2009, tots ells incorporats a l’expedient administratiu i que s’uneixen a l’acord 
plenari com a motivació seva”. 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest punt es retira de l’ordre del dia per manca d’un informe 
encara no ha arribat i que serà determinant. 
 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació per a l’exercici 
2009, de l’Ordenança Fiscal número 9 reguladora  de les taxes per expedició de documents 
administratius. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI 2009, DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
 
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. 
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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. 
 
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 emès per la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ: 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de l’article 
6 de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius pel que fa a l’epígraf 3, introduint-ne nous conceptes.   
 
 
Epígraf 3. Per informes emesos per facultatius municipals 
 
1. Per informes emesos per facultatius municipals (secretari, arquitecte, 
enginyer) 

73 euros 

2. Per certificacions d’atestats emesos per la Policia Local, derivats de la 
competència municipal d’ordenació de trànsit, seguretat vial, circulació de 
vehicles a motor i altres sinistres. 

 
74,24 euros 

3. Per altres informes emesos per la Policia Local 12 euros 
 
Segon: Pel que fa a l’acord definitiu de la modificació de l’ordenança serà objecte de 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’acord de  modificació de l’ Ordenança, 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.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del 
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Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés 
Roca. 
 
S’han abstingut els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith 
Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
es tracta d’una decisió interna i que segurament té la seva raó. El seu grup pensa que és 
lògic que es faci pagar a les companyies d’assegurances que demanen informes de la policia 
perquè porta un temps de dedicació fer-los, però que en temps de crisi, troba excessiu fer 
pagar als veïns de la Palma 12 € per un informe, i per això s’abstindran. 
 
Demana que atès que no hi ha la TV gravant el Ple si l’Alcalde deixaria que es gravés la 
sessió si algú del públic portés algun mitjà de gravació tipus camera de vídeo. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
 
4.- Aprovació de l’actualització del conveni de delegació de les facultats recaptatòries de 
multes de trànsit en la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple en data 14 de juliol de 2000. 
 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER TAL D'ACTUALITZAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE 
LES MULTES DE CIRCULACIÓ IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE 
CERVELLÓ 
  
Vist que l’art. 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les Entitats locals poden delegar en altres 
Entitats locals en quin territori estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
  
Atès que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà 
de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
  
Vist que el Ple, en data 14 de juliol de 2000, va aprovar la Delegació subjectiva en 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de determinades atribucions 
de la competència municipal per a l’exercici de la potestat sancionadora en l’àmbit jurídic 
material de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i que en 
data 27 de novembre de 2000 es va signar el corresponent conveni de delegació. 
  
Atès que la complexitat del procediment recaptatori de les multes de trànsit  aconsella 
l’actualització d’aquest conveni. 
  
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
  
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l'Ens 
instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de la 
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Diputació de Barcelona, a l'empara del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, les 
competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de circulació, que es 
relacionen a continuació: 
  

a.  Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades per l'Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles.  

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels 
procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per 
l’òrgan municipal competent.  

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent  
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades 

de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos 
en l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora.  
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar fallits 

els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les 

multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió Tributària, 
donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar 
aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o tramitació.  

m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març.  

   
Segon.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura. 
   
Tercer.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva 
part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al punt primer 1.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat amb els 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 i Roca, 
Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego 
Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que es tracta d’ampliar el conveni de 
delegació de competències amb la Diputació de Barcelona ara per tramitar les multes que 
porten aparellades la retirada de punts del carnet de conduir. 
 



 

C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 

6

Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta 
si això representa algun sobrecost per l’Ajuntament. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Respon que no. 
 
5.-  Propostes per via d’urgència 
 
No se’n presenten 
 
6.- Mocions per via d’urgència 
 
El regidor Sr. Albert Guilera i Planas llegeix la següent moció d’urgència: 
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“

 
“ 
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La urgència no s’aprova, doncs hi han votat en contra els 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 i Roca. 
 
Hi ha votat a favor els regidors 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:. Comenta que votaran en contra de la urgència 
perquè l’Ajuntament ja ha tingut converses amb la UE La Palma i s’ha fet una visita de les 
instal·lacions amb l’arquitecte municipal per avaluar quines són les obres que corren més 
pressa. 
 
Pel que fa a la subvenció dels 500 € per l’autocar, ja es va parlar amb els responsables de la 
UE que aquest any no es podia fer front a aquest pagament. 
 
7.- Precs i preguntes 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Li 
entrega al Sr. Alcalde còpia de els 787 signatures que han entrat avui per Registre a 
l’Ajuntament demanant la reparació del camp de futbol. Demana al govern que doni una 
solució a aquesta problemàtica que reuneix tantes queixes 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Li respon que el fet que no s’hagi votat a favor de la 
urgència no vol dir que no estiguin treballant en el tema. Comenta que quan arribi l’informe 
de l’Arquitecte es duran a terme les obres imprescindibles i necessàries per a mantenir les 
condicions mínimes de seguretat i que la solució definitiva vindrà donada pel POUM. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Explica 
que en anteriors Plens el govern havia dit que no invertiria res en el camp de futbol i que ara 
es congratula d’haver contribuït a que es canviés de parer en favor de la gent que és usuària 
del camp de futbol. 
 
Fa un prec demanant que s’aclareixi si el d’avui és un ple ordinari o extraordinari. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que avui és un ple ordinari perquè és el 
segon divendres de cada dos mesos, amb independència de que el primer divendres fos 1 
de maig i per tant, festiu. Comenta que hi ha un informe de la Secretària Interventora que 
aclareix aquesta qüestió. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta 
perquè no s’ha renovat el contracte amb Comunicàlia, i com està el contracte amb TV La 
Palma. 
 
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
és per una qüestió econòmica, que la XAL ( Xarxa Audiovisual Local) farà el mateix i per la 
meitat de preu. 
Diu que mai hi ha hagut contracte amb TV La Palma, i que ja se li va comunicar al 
responsable que el mes d’abril seria l’últim ja que quan arribés la TDT aquesta TV hauria de 
tancar. 
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Carme Sánez Torre Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu 
que l’Alcalde va dir que s’havia enviat una carta a la Generalitat demanant que es fessin 
càrrec de la situació de perill que hi havia després d’haver fet l’adequació dels terrenys per a 
l’ampliació de l’Escola i haver-se quedat aturada l’obra. Diu que van demanar còpia de la 
carta per escrit i després de dos mesos no la tenen. Pregunta quina ha estat la resposta de 
la Generalitat. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que van tenir una reunió amb la Sra. Olga 
Adrhoer i que els confirmà que l’ampliació entraria en el pressupost d’aquest any. 
 
Carme Sánez Torre Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu 
que el dia 9 d’abril va demanar per escrit en què consistí la despesa de 2.000 € que es va fer 
a l’escola i encara no se’ls ha respost. 
 
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de la Palma Sempre-EPM: Diu que 
buscarà aquesta factura i que la setmana que ve li respondrà. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Fa un prec 
per demanar que les coses es facin bé. Es refereix al punt que s’ha retirat de l’ordre del dia. 
Comenta que abans de posar-lo haurien de demanar els informes que fossin necessaris. Diu 
que en l’informe de la Secretària Interventora ja es deia que calia pronunciar-se sobre un 
recurs de reposició que Balma Habitat havia presentat, i a més, pronunciar-se sobre el text 
refós. Diu que en temes tan importants com aquest el que haurien de fer és fer les coses ben 
fetes. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si 
era necessari contractar a tres vigilants pel concert dels Joves del dia 9 d’abril donat que ja 
tenim un servei de policia, sobretot si igualment, al finalitzar el concert, es van produir 
diversos danys a vehicles i mobiliari urbà. 
 
Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre EPM: Diu que 
això es ve fent des de fa temps i que es considera necessari per garantir la seguretat durant 
l’acte i al finalitzar. Diu que el que passés fora del lloc del concert ja és competència de la 
Policia. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si 
s’ha fet la neteja del Pla de Sant Joan que es va requerir per Decret del dia 31 de març de 
2009. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el Decret és l’inici d’un procés que ha de ser 
més llarg perquè l’únic problema no és la brutícia, sinó que allà hi viu gent. Comenta que 
s’han tingut reunions per solucionar aquesta qüestió amb els propietaris dels terrenys. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
perquè s’ha de pagar a una empresa 7.500 € per fer un informe econòmic si hi ha una 
Secretària Interventora o l’assessor de l’Alcalde que podrien fer-lo. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que es tracta d’uns economistes i auditors 
que han preparat l’informe per presentar-lo en el contenciós dels traspassos amb Cervelló i 
que considera ben invertits uns diners si d’aquesta manera l’Ajuntament pot argumentar 
millor la seva defensa. 
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
com està la situació administrativa dels boscos perquè la temporada d’incendis ha començat 
i demana saber les accions que es duran a terme. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que els camins públics estan oberts i que una 
empresa acabarà de netejar les zones municipals. Explica que la resta de propietaris van 
demanar subvenció a la Generalitat, i l’Ajuntament els va ajudar a tramitar-la, però que 
encara no hi ha hagut resolució. Demana que s’entengui que l’ajuntament no pot pagar la 
neteja de finques privades doncs s’entendria que és malversació. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que 
des de l’Ajuntament s’apreti a la Generalitat perquè donin la subvenció de seguida. Pregunta 
on es realitzarà l’acampada del concert Xapulina Rock, si al Pla de Sant Joan o a Can Via. 
 
Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Respon 
que s’està estudiant i que degut a les ventades potser aquest any no es podrà fer 
l’acampada. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que 
les reparacions dels aparells d’aire de les instal·lacions municipals es facin amb empreses 
del poble i així ens estalviaríem que una empresa de Mataró ens cobri 250€ per reparar el 
comandament del Patufet. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Demana 
poder abandonar el Ple després de formular la pregunta. 
Pregunta què costarà al poble tenir un sergent de policia i quin era el cost de tenir un 
caporal. 
 
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de la Palma Sempre-EPM: Respon 
dient que l’augment de categoria no tindrà cap cost. Diu que no recorda què cobra 
actualment el caporal però que li farà arribar i recorda que des de la Generalitat recomanen 
tenir un sergent. 
 
En aquests moments el regidor Sr. Josep Maria Llop i Rigol abandona el Ple amb el permís 
del Sr. Alcalde. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
quina és la cronologia de les obres del FEIL. 
 
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del PSC-PSOE: Explica que la 
primera obra que començarà és la del carrer Pirineu que té previst acabar el mes d’agost i 
que ha contractat un total de 3 persones. 
Diu que els enllumenats començaran al juny i que acabaran, un a mitjans d’agost i l’altre a 
mitjans de setembre. Comenta que la que s’allargarà més és la de Puigmajor, que 
començarà el dia 13 de juliol i que s’allargarà fins el mes de desembre, en canvi les escales 
començaran a mitjans de juliol i acabaran a principis de setembre. 
Explica que es garantirà al màxim l’aparcament habilitant zones a Santa Rita i al camp de 
futbol. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta 
perquè s’ha renunciat a la subvenció per la creació d’una OAC. 
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon dient que com que la implantació del gestor 
d’expedients encara no està finalitzada primer caldrà fer això i després crear la OAC. Diu que 
s’ha parlat amb l’AOC i que no hi ha problema perquè l’any que ve ens la tornin a donar. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que el 
dia 9 d’abril va demanar un resum de les modificacions del Pressupost que hi ha hagut i un 
estat d’execució i que no se li ha enviat. Demana que se li faci ara un petit resum de la 
situació. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Li 
comenta que setmanalment li farà arribar un estat d’execució en el que podrà veure 
actualitzadament els canvis que es produeixen. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que 
se li expliqui l’oferta d’operació de crèdit sol·licitada. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu que 
no és bona i que per això estan sol·licitant la seva revisió. 
 
I essent les  vint-i-dues hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el 
Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo com a Secretària, aixeco aquesta acta. 
 
                   L’Alcalde,                                                    La Secretària, 


