ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/2009 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE MARÇ DE DOS MIL NOU.
La Palma de Cervelló, a tretze de març de dos mil nou, essent les vint hores i sis 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.- Aprovació inicial dels Plecs de clàusules administratives generals de contractació de
caràcter standard aplicables a diferents contractes redactats per la Diputació de
Barcelona.
3.- Propostes per via d’urgència
4.- Mocions per via d’urgència
5.- 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 núm. 1/2009, de 9 de gener de 2009.
Acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 2/2009, de 24 de gener de 2009.
Acta de la sessió extraordinària núm. 3/2009, de 20 de febrer de 2009.
La regidora del grup municipal de Convergència i Unió, la senyora Judith Menal i Tolsa
pensa que les preguntes formulades pels regidors del seu grup, en relació all Pressupost
Municipal no són prou complertes i per tant, votaran en contra de l’aprovació de les actes.
El Sr. Alcalde respon que les actes són resums de les intervencions dels regidors i no de
transcripcions literals de les paraules.
Posades a votació, el resultat ha estat el següent:
Acta de la sessió ordinària núm. 1/2009, de 9 de gener de 2009, ha quedat aprovada amb
els vots a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Pilar Joaniquet i Anmella,
Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i
Roca. Hi ha votat en contra, els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i
Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i Maria Carme Sáenz Torre i Jurado.
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Acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 2/2009, de 24 de gener de 2009, queda
aprovada per unanimitat.
Acta de la sessió extraordinària núm. 3/2009, de 20 de febrer de 2009, ha quedat aprovada
amb els vots a favor els regidors senyors Xavier González i Alemany, Pilar Joaniquet i
Anmella, Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc
Cortés i Roca. Hi ha votat en contra, els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i Maria Carme Sáenz Torre i
Jurado.
2.- Aprovació inicial dels Plecs de clàusules administratives generals de contractació de
caràcter standard aplicables a diferents contractes redactats per la Diputació de Barcelona.
“ PROPOSTA D’ACORD DEL PLE SOBRE APROVACIÓ INICIAL DELS PCAG DE
CONTRACTACIÓ DE DIFERENTS CONTRACTES, REDACTATS PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Amb l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, la Diputació de
Barcelona ha redactat els corresponents Plecs de clàusules administratives generals
aplicables als diferents contractes.
Atès que, juntament amb les memòries i la resta de l'expedient, es va trametre a la Comissió
Jurídica Assessora a fi i efecte que emetés el seu dictamen, a l'empara del que disposen els
arts. 9.1.b) i 10.3 de la L 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió.
Una vegada emès el dictamen 268/2008, favorable en termes generals i amb una sèrie de
suggeriments i apreciacions (novembre 2008), la Diputació de Barcelona ha elaborat els
Plecs definitius, tot incorporant bona part dels suggeriments formulats per la Comissió
Jurídica Assessora i aquests, han estat aprovats, amb les respectives memòries
justificatives, per decret de 13 de gener de 2009.
Atès que dits plecs s’han publicat en el BOPB (núm. 15, de 17.1.2009) i DOGC (núm. 5304,
de 26.1.2009), per tal que puguin adoptar-los com a propis, bé íntegrament o bé introduint-hi
alguna modificació, els Ajuntaments que ho desitgin tot seguint el procediment legalment
establert i amb les previsions que es detallen als apartats 3 dels epígrafs III i IV de l'esmentat
decret de 13 de gener de 2009.

Atès que aquest Ajuntament considera adient adoptar com a propis els plecs de contractació
estàndards redactats per la Diputació de Barcelona, és pel que es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de contractació
de caràcter estàndard que s’especifiquen tot seguit, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic:
- Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública
- Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats
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Segon.- El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de contractes
següents:
• contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als
privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 30);
• contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la
Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de
reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
BOPB.
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrita diària.
Cinquè.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els referits Plecs
amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica Assessora per al seu informe
preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques, tot això
d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.”
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 l’objectiu d’aprovar aquestes plecs
estàndards és agilita els procediments de contractació de les obres i serveis municipals. Diu
que normalment cada contracte que es fa implica la necessària publicació dels plecs de
clàusules administratives, i amb aquests plecs tipus, al estar aprovats de forma general, el
procediment de contractació serà més ràpid.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup està d’acord amb la proposta perquè aquesta mesura facilita la gestió dels
Ajuntaments, i sobretot, dels ajuntaments petits com el nostre. Aprofita la intervenció per fer
un prec, i demana que quan la Junta de Govern Local faci adjudicacions de contracte es doni
la informació complerta a la oposició.
3.- Propostes per via d’urgència
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que es porta al Ple una proposta per via
d’urgència, consistent en el nomenament del candidat a Jutge de Pau titular i suplent del
municipi. Explica que el motiu de la urgència es justifica perquè el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya reclama amb un temps determinat que s’aprovi la proposta i que es
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comuniqui. Recorda que és necessari aprovar-ho atès que en l’últim ple aquesta proposta va
quedar sobre la mesa i ara que s’ha arribat a un acord amb tots els grups municipals és el
moment de portar-la a aprovació.
La urgència és ratificada per unanimitat amb els 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.
A continuació es passa a debatre i posteriorment a votar, la següent proposta d’acord:
“PROPOSTA D’ACORD DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU
TITULAR I SUPLENT
Vist l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 4 de
novembre de 2008, requerint l’Ajuntament per a l’inici dels tràmits establerts en els articles 4,
5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de
la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2008, aprovant les
bases reguladores de la convocatòria pública de les places de Jutge de Pau titular i suplent.
Vistes les sol·licituds i la documentació presentada pels aspirants
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
nomeni per ocupar les vacants en el càrrec de Jutge de Pau titular i suplent les persones
següents:
CÀRREC
Jutge de Pau titular
Jutge de Pau suplent

NOM
Ramon Batlle i Gelabert
Maria Llop i Julià

DNI
36.597.478 Q
35.077.232 R

“
Amb anterioritat a la retirada del punt s’han produït les següents intervencions:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que durant el termini de presentació de
candidatures se n’han presentat dues per titular, i dues per suplent. Comenta que els
candidats a jutge titular són el Sr. Josep Riba, actual jutge, i Ramon Batlle. Reconeix que la
feina que ha fet el Sr. Riba durant vuit anys ha estat bona però pensen que cal un canvi i per
això es proposa com a titular al Sr. Ramon Batlle.
En relació als suplents, explica que s’han presentat el Sr. Pedro Ardoy i la senyora Maria
Llop, i s’ha arribat a un acord perquè ho sigui la senyora Llop Julià.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que el motiu perquè es proposa a la senyora Llop Julià pel càrrec de jutge suplent és perquè
ha resultat incompatible que el Sr. Ardoy fos jutge suplent.
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Demana un motiu que justifiqui el volgut canvi de jutge titular, atès que el Sr. Riba ha fet una
feina excel·lent i és una persona molt valorada per la comunitat.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que després de vuit anys és bo un canvi, no hi ha
cap queixa relativa al Sr. Riba, simplement, igual que en política, després de vuit anys, és bò
un canvi.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
no estan d’acord amb la política del “canvi pel canvi”, i fa constar que el Sr. Alcalde ha
buscat el consens només quan s’ha vist atrapat per no poder nomenar el seu candidat a
jutge suplent perquè ha resultat incompatible. Pensa que no s’ha fet bé.
4.- Mocions per via d’urgència
No se’n presenten
5.- Precs i preguntes
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: En nom
de Convergència i Unió felicita a les dues persones que han estat nomenades per a
desenvolupar els càrrecs de jutges de pau a la Palma, titular i suplent, i els encoratja per la
feina que hauran de fer.
Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Pregunta quan es farà la presentació del Pla d’Educació de la Palma.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora dient que actualment el Pla
està en fase d’elaboració. Està en marxa i s’ha creat una Comissió, quan hagi acabat
aquesta fase es farà la presentació del mateix.
Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Pregunta quina subvenció rep l’Ajuntament per aquest Pla i quantes fases manquen
per acabar-lo.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora dient que es reben uns 1.300 €
i que actualment està en fase de redacció. Després es volen fer activitats relacionades amb
el Pla, com la que està pensada perquè es faci el mes de maig.
Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Pregunta si la Generalitat té pressupostades les obres d’ampliació del CEIP El Solell
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
dient que les obres d’ampliació no estan contemplades en el Pressupost de la Generalitat del
2009. Diu que el dia 30 o 31 d’aquest mes, sabrà alguna cosa més al respecte.
Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Pregunta que si és així, com és que s’han fet les obres d’adequació dels terrenys per a
l’ampliació tan d’hora.
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Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: S’han
fet en els terminis que marcava la pròpia Generalitat, si s’han retardat ells, l’Ajuntament no
en té cap culpa.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que s’ha enviat una carta a la Generalitat
dient que si es retarda l’inici de les obres d’ampliació de l’escola els talusos es poden
desgastar. Per tant, diu que estan treballant perquè es faci l’ampliació ràpidament.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que el camp de futbol es troba en un estat lamentable: el mur està esberlat, els vestidors
abandonats... Pregunta quines mesures es pensen adoptar per solucionar aquestes
deficiències que suposen un veritable perill pels usuaris de la instal·lació.
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que les ventades del gener van afectar molt el camp de futbol. Comenta que el perit de la
companyia ha triat més d’un mes en venir. Finalment ja ha visitat les instal·lacions i s’ha
decidit començar per arreglar el mur i la xarxa. Diu que pel que fa als vestidors s’hi està fent
el manteniment, però no es considera adequat fer-hi obres d’inversió importants atès que
s’està pensant en canviar la ubicació del camp de futbol.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Considera
que l’ajuntament ha estat poc diligent al no fer venir el perit de la companyia d’assegurances
abans. Pregunta quins plans té l’Ajuntament en relació al camp de futbol.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon dient que això depèn del POUM. S’està en
negociacions amb els propietaris d’uns terrenys per tal que signin un conveni amb el que es
puguin cedir de forma anticipada els mateixos, i iniciar les obres del nou camp fins i tot abans
de l’aprovació definitiva del Pla general.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
quan estarà aprovat el POUM ja que mentre això no es faci, les instal·lacions estan en un
estat deficient.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
el POUM s’aprovarà quan s’hagin posat d’acord totes les forces polítiques. No sap si serà en
2 o 3 anys, però que entre tant es farà el necessari per permetre que es continuï practicant
aquest esport.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Creu que
després de 10 anys que fa que s’està parlant sobre el canvi d’ubicació del camp de futbol, ja
és hora de començar a fer el manteniment que cal per evitar situacions de perill, tal i com va
fer el primer govern del Sr. Llop, quan va fer els vestidors nous.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
s’aniran fent les obres que calguin per mantenir les instal·lacions en condicions de seguretat i
recorda que els vestidors del camp de futbol són una herència de la Comissió Gestora.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
la Comissió Gestora tenia un projecte per fer els vestidors nous de 8.000.000 ptes, però que
finalment va ser el seu govern qui el va executar amb un pressupost de 13.000.000 ptes
adjudicant-se a una empresa de Pallejà.
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Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
el Departament de Salut ha decidit que a l’estiu, l’ABS de Corbera deixarà de prestar el
servei a les nits. Pregunta si la regidora Joaniquet, de l’àrea de salut, hi està d’acord.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Diu que evidentment que hi està en desacord. Comenta que quan els va arribar
aquesta notícia van parlar amb els responsables del Departament per manifestar-los el
descontentament.
Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pensa que
des de l’Ajuntament s’hagués hagut de fer alguna cosa més que parlar. Pregunta quan
informaran d’això a la població.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Comenta que encara no és segur i per això no se n’ha dit res a la població.
Explica que al Departament de Salut tenen uns informes en els que consten que en un mes,
només s’han atès a dues persones de la Palma en horari de nit. Per tant, creiem que no és
tan perjudicial traslladar el centre de Corbera a Sant Vicenç dels Horts, que per nosaltres,
està a la mateixa distància.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Vol saber
quines accions concretes s’han dut a terme per forçar a la Generalitat a reconsiderar aquesta
posició.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Com Ajuntament ja s’ha tramès al Departament el
nostre descontentament.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Quan un
Ajuntament no hi està d’acord ha de mostrar la seva oposició de forma contundent, ha de
sumar esforços amb municipis propers i fer-ho constar formalment. Pregunta si hi ha algun
document que provi que vostès han actuat amb la continència que toca.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Pregunta si hi ha algun document que provi que
aquesta mesura es posarà en marxa.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
estan en contra d’aquesta situació com el grup de Convergència i Unió i per això proposa
que CiU redacti una moció, que l’aprovaran conjuntament, sobre aquesta qüestió.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
quan ha entrat en vigor el Pressupost del 2009 i quina és la disposició de la línia de crèdit a
dia d’avui.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
ha entrat en vigor fa quinze dies i que la disposició és d’aproximadament 180.000 €.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta a
quina partida del pressupost 2009 imputarà el retorn dels diners de la pòlissa de tresoreria
que disposi, al marge de la partia dels interessos.
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Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que la pòlissa de tresoreria no genera deute per l’Ajuntament. Només cal retornar els
interessos que es generin per les disposicions dineràries però no s’ha de tornar capital ja
que, quan es cobrin els ingressos que momentàniament no tenim, es cobrirà aquest
descobert.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que la
pòlissa es va formalitzar al desembre del 2008 i que s’està fent servir per pagar factures. Diu
que no hi ha reserva en el pressupost del 2009 per pagar tot allò que s’ha disposat de la
pòlissa i comenta que tots els ingressos del 2009 estan destinats a pagar determinades
despeses segons el pressupost, i atès que no hi haurà nous ingressos, pregunta com pensa
retornar els diners de la pòlissa que s’hagin disposat.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
serà molt difícil de posar-se d’acord amb aquest tema.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
què passa perquè l’aigua de la Riera baixa molt bruta.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que cada vegada les arrels estan deteriorant
més el col·lector de la riera. Comenta que l’any passat es va fer una actuació en un punt on
sempre s’embussava, però ara s’embussa en un punt més avall. Explica que es va fer venir
a l’empresa EMSA que va introduir una camera i va detectar que efectivament el col·lector
estava en molt males condicions. Diu que es vol parlar amb l’ACA perquè això es solucioni
definitivament.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
quin ha estat el procés per adjudicar a l’empresa Vega la redacció del Pla Director de
Participació Ciutadana, i demana quines diferències hi ha entre aquest procés de participació
i el que es va adjudicar a l’empresa Naturgest en el seu dia.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que la intenció és crear un Reglament perquè
tots els processos de participació tinguin les mateixes regles del joc. Diu que no es posen en
dubte processos anteriors, però que es vol crear un instrument que reguli els processos
futurs.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
vol els antecedents del procés d’adjudicació.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que li farà arribar aquesta documentació.
I essent les vint-i-una hores i vint-i-dos 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,
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