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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3/2009 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT DE FEBRER 
DE DOS MIL NOU. 
 
La Palma de Cervelló, a vint de febrer 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 definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2009. 
 
2.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General en el sector de Can Ollé 
per a l’ampliació del CEIP El Solell de la Palma de Cervelló. 
 
3.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la concessió 
del servei públic d’aigua potable de la Palma de Cervelló i de l’inici de l’expedient de 
contractació. 
 
4.- Aprovació de la proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de nomenament 
de titular i suplent del Jutjat de Pau de la Palma de Cervelló. 
 
Abans de procedir al debat i votació del primer punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna el 
condol als familiars de les víctimes del temporal de vent i espera una prompta recuperació 
dels ferits. 
 
1.- Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2009. 
 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2009 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de gener de 
2009, va aprovar inicialment el Pressupost General Municipal, per l’exercici 2009, i la plantilla 
de personal. 
 
Atès que el procediment ha estat sotmès a informació pública entre els dies 27 de gener i 12 
de febrer de 2009. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions formulat per la regidora senyora Judith Menal i Tolsa, en 
representació del grup municipal de Convergència i Unió, que ha tingut entrada en 
l’Ajuntament el dia 23 de gener de 2009 (número d’assentament 282). 
 
Vist l’informe jurídic, emès en data 16 de febrer de 2009, per la Secretaria Intervenció, el 
qual, una vegada analitzades totes les al·legacions, en proposa la seva desestimació. 
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De conformitat a l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: INADMETRE parcialment a tràmit l’al·legació primera i la segona part de la segona,  
presentada per part de la regidora senyora Judith Menal i Tolsa, en representació del grup 
municipal de Convergència i Unió, i DESESTIMAR la primera part de l’al·legació segona, 
formulades davant l’aprovació inicial del Pressupost Municipal per l’exercici 2009, i la plantilla 
de personal, en base a l’informe jurídic emès al respecte i que s’incorpora com annex a la 
present acord. 
 
Segon: RECTIFICAR l’error aritmètic existent en l’annex de personal del Pressupost 
Municipal, exercici 2009. 
 
Tercer: APROVAR DEFINITIVAMENT el Pressupost Municipal per l’exercici 2009 i la plantilla 
de personal, introduint la partida 121.162.00, per haver-se omès inicialment. 
 
Quart: PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, resumit per capítols, així com la plantilla del personal de 
l’Ajuntament, declarant que una vegada publicat, el mateix entrarà en vigor.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats 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 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, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que 
es corregeixi l’import que no quadra de l’annex de la plantilla del personal funcionari, i 
pregunta perquè s’ha obert a 0 € una partida per formació. 
 
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon 
a la regidora Sra. Menal dient que es corregirà ja que és qüestió del programa excel, que 
suma una columna que no hauria de sumar, i diu que la partida de formació s’hagués pogut 
obrir a 1 €, i que si s’ha obert a 0 €, és perquè es tracta d’una qüestió tècnica. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Recorda que 
si les previsions de tancament de l’exercici són que tindrem 600.000€ en negatiu, als que 
caldrà sumar un crèdit de 400.000 € que s’ha demanat, diu que el concessionari de l’aigua 
haurà de pagar 1.000.000 € per tapar forats, amb la qual cosa, el poble no guanya res amb 
una concessió a 50 anys, ja que els diners que doni només serviran per tapar forats. 
 
Pensa que no és un pressupost de crisi, que no s’estreny el cinturó, i que incrementa 
partides de forma molt important, com la de serveis jurídics. Per acabar, demana al regidor 
d’hisenda que expliqui en què afectarà al funcionament de l’Ajuntament, aprovar el 
pressupost a 20 de febrer, en comptes d’haver-ho fet a 1 de gener. 
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Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon 
a la regidora Sra. Menal dient que dels 600.000 € de dèficit del 2008, 500.000 € corresponen 
a despeses d’inversió que es pagaran quan es rebin els diners dels cànon de l’aigua, i això 
no vol dir tapar forats. Li demana a la regidora que no barregi el concepte “crèdit” amb el de 
“pòlissa de tresoreria”, i diu que el que s’ha demanat és una pòlissa de 400.000 € però que 
això no és cap deute, sinó una operació que permet a l’Ajuntament fer front al pagament de 
despeses abans de tenir els ingressos, només pagant interessos, però no suposa, en cap 
cas, endeutar-se. 
 
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta  
que si les partides d’ingressos estan destinades a pagar unes determinades despeses, si 
s’utilitzen aquests ingressos per pagar allò que s’ha disposat de la pòlissa de tresoreria, com 
es pagaren les despeses previstes en el pressupost. 
 
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que 
el que costarà a l’Ajuntament són els interessos d’allò que disposi, per la resta, en res afecta 
al pressupost aquesta pòlissa de tresoreria.  
 
Acaba dient que el retard en l’aprovació del pressupost no afectarà en res a l’Ajuntament, 
simplement que ara els serveis econòmics de l’Ajuntament hauran de destinar dues 
setmanes a fer el tancament del 2008 i a fer el traspàs d’algunes operacions. 
 
2.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General en el sector de Can Ollé 
per a l’ampliació del CEIP El Solell de la Palma de Cervelló. 
 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL EN EL SECTOR DE CAN OLLÉ PER A L’AMPLIACIÓ DEL 
L’ESCOLA CEIP EL SOLELL. 

Vist que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària del dia 12 de desembre de 
2008, es va aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General al sector 
de Ca n’Ollé per a l’ampliació del CEIP EL Solell, al terme de la Palma de Cervelló. 

Atès que dit projecte s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5286, de data 29 e desembre 
de 2008, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 307, de data 23 de 
desembre de 2008, i en el diari El Punt de data 18 de desembre de 2008. 

Vist que simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar informe al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en tant que organisme afectat per 
raó de les seves competències sectorials, i que, finalitzat el termini no s’ha emès, per part 
d’aquest Departament cap informe al respecte. 

Atès que també de forma simultània al tràmit d’informació pública, es va concedir audiència 
als Ajuntaments següents l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi: Sant 
Vicenç dels Horts, Cervelló, Corbera de Llobregat i Pallejà. 
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Vist que durant el període d’informació pública, s’han presentat les al·legacions següents:  

Registre d’entrada 
Data Número 

Nom i cognoms DNI/NIF 

28/01/2009 326 Rafael Palao Aguilar i altres tres 37.355.839 
03/02/2009 486 Martí Prat Huertas en representació de 

“Balma Habitat, SL” 
36.980.614 H 

 
Vist l’informe emès per la Secretària Interventora de l’Ajuntament, en data 16 de febrer de 
2009. 
 
Vist l’informe emès per l’empresa Naturgest, SL redactora del projecte de modificació. 
 
És pel que, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Desestimar les següents al·legacions presentades per les persones que s’indiquen 
en relació amb l’expedient d’aprovació de la modificació puntual del Pla General en el sector 
de Ca n’Ollé per a l’ampliació del CEIP El Solell, pels motius expressats en els informes que 
s’uneixen com a motivació d’aquest acord i que es remetran als interessats junt amb la 
notificació del present Acord. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla General en el 
sector de Ca n’Ollé per a l’ampliació del CEIP El Solell. 

TERCER. Elevar l’expedient diligenciat de modificació esmentada a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat de resoldre sobre la seva aprovació definitiva.” 

Els precedents acords han estat aprovats 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. 
 
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: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que hi ha diversos informes en l’expedient 
que es pronuncien sobre les diverses al·legacions presentades. Comenta a grans trets que a 
l’empresa Balma Habitat, SL, en relació a la seva al·legacions, es proposa acceptar-lo com a 
part interessada del procediment, i desestimar la resta de les seves al·legacions, i en relació 
a l’al·legació presentada pels veïns del carrer Joan XXIII, també es proposa desestimar-les. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pensa que 
l’aprovació que es porta a ple es fruit d’un procés mal portat. Creu que si s’hagués resolt les 
qüestions plantejades en el sector, a l’agost de l’any 2007, quan la Comissió Territorial 
d’Urbanisme va emetre la seva resolució, ara ja hi hauria l’escola. 
 
Diu que, si bé es desestimen les al·legacions, es posa de manifest que no s’han fet els 
estudis geològics dels terrenys on es pretén fer l’ampliació. 
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Comenta que van passant els mesos i l’Ajuntament es va precipitant a un moment en què la 
propietat dels terrenys pot reclamar una indemnització de quantitats molt importants per un 
poble com la Palma. Li costa molt d’entendre la carta que l’anterior Secretari dirigeix a Balma 
Habitat, SL dient que és voluntat complir el conveni, quan si fos així, ara no s’hauria 
d’aprovar aquesta modificació puntual, perquè la modificació del sector ja estaria aprovada. 
 
Acaba dient que el seu grup s’abstindrà perquè no estan en contra d’una cosa tant important 
com és l’ampliació de l’escola, però comenta que estem patint el retard d’una mala gestió 
que pot portar conseqüències amb una possible reclamació de la propietat majoritària del 
sector. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que no és cert que l’inici de les obres d’ampliació 
de l’escola depengui d’aquesta aprovació, doncs si actualment no s’han iniciat és per falta de 
disponibilitat de la Generalitat. 
 
Explica que potser, el fet que es desestimés la proposta de text refós del sector en l’anterior 
ple pot semblar-li que és una voluntat de no complir en conveni, però és tot el contrari. Si es 
va desestimar, diu, va ser perquè en la proposta es seguien reproduint les mateixes 
característiques que tenia la proposta que la Comissió d’Urbanisme va rebutjar. 
 
Acaba dient que l’Ajuntament continuarà treballant per arribar a un acord amb els propietaris 
del sector. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Comenta 
que el fet que l’Ajuntament es dirigeixi a l’empresa Balma Habitat, SL a través d’un advocat, 
com és el Sr. Josep González Ballesteros, sembla més una declaració de guerra que no pas 
una voluntat negociadora. Pregunta perquè la carta que s’ha dirigit a l’empresa no l’ha signat 
l’Alcalde que és el representat de l’Ajuntament, en comptes d’un advocat. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que amb la carta que es dirigeix a l’empresa 
es posa de manifest que la voluntat de l’Ajuntament és la de negociar però amb el màxim 
representat de l’empresa, que és el seu President, no amb l’interlocutor que teníem fins ara, 
que era el Conseller Delegat. 
 
3.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la 
concessió del servei públic d’aigua potable de la Palma de Cervelló i de l’inici de 
l’expedient de contractació. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACTACIÓ DE 
LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

 
Atès que el contracte administratiu signat entre l’Ajuntament de Cervelló i l’empresa 
“Sociedad Regional de Aguas y Abastecimiento, SA” Sorea, de concessió del servei públic 
de subministrament d’aigua potable al municipi de la Palma de Cervelló es considera extingit 
amb efectes 18 de desembre de 2008. 

 
Atès que es fa necessari iniciar un expedient de contractació per a concertar un nou 
contracte de concessió d’aquest servei públic. 
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Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén es considera 
com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

 
Atès que en data 16 de febrer de 2009 s’ha emès informe per part de la Secretària 
Interventora  sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a 
aprovar i adjudicar el contracte. 

Atès que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. 

De conformitat amb l’establert en l’article 94 i la disposició addicional segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei 
públic de subministrament d’aigua, mitjançant la modalitat de concessió, convocant la seva 
licitació. 
 
SEGON.  APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte 
de gestió del servei públic de subministrament d’aigua potable al municipi mitjançant la 
modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació, i SOTMETRE’LS a informació durant el termini de vint dies 
hàbils. 
 
TERCER. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de 
contractant anunci de licitació, per tal que durant el termini d’un mes es puguin presentar les 
proposicions que s’estimin pertinents.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats 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. 
 
Hi ha votat en contra els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, 
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Explica 
que amb la concessió que es planteja s’intenta donar solució als problemes que s’han tingut 
durant els darrers anys amb la concessió actual. Comenta que les quatre grans idees són: 
 

- S’intenta fixar el cost de l’aigua per evitar negociacions en les que l’Ajuntament té una 
posició dèbil per no conèixer exactament el cost real del servei. 

- Es preveu un pla de millora de la xarxa que es fixa en el Pla Director d’Abastament 
d’Aigua. 

- Fixa un mecanisme de revisió de les tarifes de forma automàtica, segons IPC. 
- Fixa la aportació d’un cànon que l’Ajuntament rebrà d’una sola vegada. 
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Explica que abans de cinc anys, les obres que estan previstes en el Pla Director hauran 
d’estar finalitzades, que el preu d’aquestes agafin com a referència preus ITEC, i que el 
director de les mateixes estigui contractat per l’Ajuntament, però pagat pel concessionari. 
 
Diu que es fixa un cànon mínim d’1.000.000 € i una durada de 40 anys, perquè és una 
tendència que s’està fent en pobles de les nostres característiques. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que 
aquest contracte farà que la Palma estigui, durant 50 anys, en mans d’una gran empresa que 
controlarà un servei essencial, com és el de subministrament d’aigua, fent que des de 
l’Ajuntament es perdi qualsevol potestat sobre això. 
 
Fa constar que el plec que regula aquesta concessió, que té 116 pàgines, se’ls va lliurar fa 
dos dies. 
 
Diu que el seu grup està d’acord en aspectes com el sistema de revisió de preus, que 
s’executin les obres previstes en el Pla Director, que s’intenti fixar el cost de l’aigua...., però 
diu que ni l’Ajuntament ni ningú sap què passarà d’aquí a 50 anys, amb la qual cosa, li 
sembla un contracte massa llarg. 
 
Pensa que el cànon que s’ha previst és vendre’s el poble per un plat de llenties, ja que si bé 
s’ingressaran 1.000.000 € a l’Ajuntament, a partir del cinquè any s’apujaran tarifes i això fins 
d’aquí a 50 anys no es podrà revisar, i això cal sumar que el cost de compra de l’aigua a 
ATLL està previst que pugi entre quatre i cinc vegades més, amb la qual cosa això 
suposaran uns costos altíssims pels veïns de la Palma. 
 
Acaba dient que el fet que el Reglament del Servei el redacti el concessionari és una mostra 
més de que el poble estarà en mans de l’empresa que resulti adjudicatària. Diu que això és 
molt trist i que està segur que ho han pactat amb l’empresa encara que ara ho neguin. 
 
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de la Palma Sempre-EPM:  
Demana al regidor senyor Josep Maria Llop i Rigol que retiri l’acusació que acaba de fer. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Reitera al regidor Sr. Llop que retiri aquestes 
paraules o que els porti als Tribunals. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que 
no retirarà les seves paraules perquè no són cap acusació sinó una opinió, i com a regidor, 
és lliure de pensar el que vulgui. 
 
Diu que com a poble petit que és la Palma s’hauria d’haver fet una concessió petita, no com 
les grans ciutats perquè en aquests casos, nosaltres no tenim la capacitat de rescat que en 
el seu cas, es podria haver d’utilitzar. Comenta que a Martorell, un poble molt més gran que 
la Palma, ha fet una concessió d’aigua a 30 anys, i aquí, es va a 50 anys i no passa res. 
 
A continuació proposa tres modificacions alternatives a introduir en aquest punt per tal que el 
grup municipal de Convergència i Unió hi pugui votar a favor. La primera és que es retiri el 
cànon d’1.000.000 € i que es redueixi el termini de la concessió fins a 25 anys, creant un 
cànon per aquest termini. La segona és que es retiri aquest punt de l’ordre del dia, que es 
presenti en el mes de març amb un cànon d’1.000.000 €, a 40 anys, però que al mateix 
temps es presenti una modificació del pressupost municipal per tal de destinar aquests 
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diners íntegrament a la compra del Pla de Sant Joan, per evitar que en aquests terrenys s’hi 
puguin construir habitatges. La tercera, és que es modifiqui el sistema de gestió, i en 
comptes de ser una concessió, es creï una societat mixta, de la qual d’Ajuntament tingui un 
51% i la resta, sigui d’un privat, de manera que l’Ajuntament mai perdi el control sobre el 
servei. 
 
Acaba demanat que s’ho pensin perquè de la mateixa manera que un dia li va dir a l’Alcalde 
que si no es feien equipaments a l’altra banda de la riera, la Generalitat hi faria passar la 
variant, que ara s’ha demostrat, doncs Urbanisme ha dit que no hi ha POUM si no es dibuixa 
la variant, ara li diu que si no canvia el sistema posarà a la Palma a la gola del llop perquè 
necessitarà un creixement de 10.000 habitants per suportar tot això. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop que ni té intenció de retirar 
el punt de l’ordre del dia, ni de comprar el Pla de Sant Joan. 
 
4.- Aprovació de la proposta, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 
nomenament de titular i suplent del Jutjat de Pau de la Palma de Cervelló. 
 
“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 presentades 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 NOM DNI 
Jutge de Pau titular Ramon Batlle i Gelabert 36.597.478 Q 

Jutge de Pau suplent Pedro Ardoy Aibar 36.543.534 F 

” 
 
L’Alcalde ha retirat aquest punt de l’ordre del dia de la sessió.  
 
Amb anterioritat a la retirada del punt s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que degut a que en dos dels candidats 
concorren causes d’incompatibilitat que han quedat reflectides en un informe emès per la 
Secretària Interventora, es veuen obligats a retirar aquest punt de l’ordre del dia de la sessió. 
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Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Demana 
que es llegeixi públicament l’informe emès per la Secretària Interventora i demana poder 
dirigir-li una pregunta 
  
Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix l’informe i diu que no dóna la paraula a la 
Secretària Interventora per respondre cap pregunta sobre aquesta qüestió. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Demana 
que consti en acta la seva protesta perquè diu que l’Alcalde li està vulnerant el seu dret com 
a regidor de poder fer preguntes sobre un punt de l’ordre del dia del Ple. 
 
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pensa que 
tractant-se d’una figura com la del Jutge de Pau caldria consensuar abans del Ple el punt 
amb tots els grups. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde:  Diu que així es farà en la propera ocasió. 
 
I essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


