ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1/2009 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA NOU DE GENER DE DOS MIL NOU.
La Palma de Cervelló, a nou de gener de dos mil nou, essent les vint hores i set 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 Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban 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, 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 provisional i submissió a informació pública del pressupost municipal per a
l’exercici 2009.
3.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2007.
4.- Aprovació inicial i submissió a informació pública de la creació i constitució del Consorci
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre – Fontsanta i dels seus estatuts.
5.- Propostes per via d’urgència.
6.- Mocions per via d’urgència.
7.- Informació d’alcaldia sobre les propostes de sol.licitud d’inversions en el marc del fons
estatal d’inversió local.
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 ordinària núm. 7/2008, de 30 de setembre de 2008.
Acta de la sessió extraordinària núm. 8/2008, de 7 de novembre de 2008.
Acta de la sessió extraordinària núm. 9/2008, de 28 de novembre de 2008.
Acta de la sessió extraordinària núm. 10/2008, de 12 de desembre de 2008.
El regidor del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Josep Maria Llop i Rigol,
demana que es corregeixi l’acta núm. 10/2008 on consta que tant el regidor Joan Gràcia i
Minguell, com la regidora Maria del Carme Sáenz-Torre Jurado, van arribar més tard, era en
el ple del dia 12 de desembre de 2008, i no en el del dia 28 de novembre de 2008.
La senyora Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió demana
que consti expressament en l’acta de la sessió núm. 10/2008, de 12 de desembre, que va dir
que la còpia en digital del pressupost que havien demanat no se’ls va fer arribar.
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S’introdueixen les dues modificacions proposades, i una vegada s’ha procedit a la votació,
totes elles han estat aprovades per unanimitat.
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública del pressupost municipal
per a l’exercici 2009.

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2009

Atès que en la sessió plenària de data 12 de desembre de 2008, es va aprovar
provisionalment el pressupost municipal per l’exercici 2009.
Vist l’al·legació presentada pel grup municipal de Convergència i Unió en data 24 de
desembre de 2008.
Vist el nou projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2009.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pel grup municipal de Convergència i
Unió, i conseqüentment, deixar sense efecte l’acord d’aprovació provisional del
pressupost municipal per a l’exercici 2009, adoptat per la sessió extraordinària del
Ple celebrada el dia 12 de desembre de 2008.
Segon.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici
2009 en els termes que figuren en el document annex a aquest acte.
Tercer.- Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de
quinze dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el BOP. Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el mateix sense
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.”
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:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: En
primer lloc demana disculpes perquè en l’últim ple els números que tenia no coincidien amb
els que tenia la oposició, doncs es van fer unes modificacions d’última hora en el quadre de
la previsió de la liquidació i per aquest motiu diu que es va quedar sense arguments.
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Explica que les al·legacions que ha formulat el grup municipal de Convergència i Unió s’han
introduït en la nova proposta de pressupostos que es presenta, i diu que se n’han introduït
d’altres, tot i que en essència, continua sent el mateix.
A continuació fa un resum del pressupost per capítols i comenta detalladament les inversions
i puntualment, les transferències corrents a favor d’entitats i associacions del poble.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Agraeix que
s’hagin tingut en compte les al·legacions que va presentar el seu grup. Pensa que hagués
estat millor retirar el punt de l’ordre del dia de l’anterior sessió, tal i com van demanar, en
comptes de fer dues aprovacions. Fa constar que en contra del que va dir el Sr. Gràcia, s’ha
demostrat que el document de la previsió de tancament a 31 de desembre sí que és un
document preceptiu del pressupost.
Comenta que continua veient que segons la previsió de tancament hi ha un desajust de
600.000 € entre despeses i ingressos i demana al regidor d’hisenda que expliqui com es
tancarà el 2008.
Pregunta com és que es rebaixen, en relació a la primera versió del pressupost, les
inversions, i passen de 600.000 € a 400.000 €. Així mateix, demana que s’aclareixi perquè
no arribaran els 200.000 € de subvencions que tenien previst.
Fa constar que es demana un préstec per fer aquestes inversions i recorda que ja hi ha un
desajustament de 600.000 € entre ingressos i despeses, per això pensa que no és una bona
operació.
Diu que la operació de tresoreria que es preveia de 200.000 €, ha acabat essent de
400.000€ i pregunta si això vol dir que van sortint factures per pagar i d’aquí a un temps
caldrà incrementar aquesta pòlissa.
Pensa que aquest no és un pressupost de contenció, doncs en l’anterior es preveien 10.000
€ en despeses jurídiques, i ara se’n preveuen 75.000€.
Continua dient que hi ha un diferència de 46.000€ entre el total i el desglòs en la suma dels
sous dels policies.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que els 592.000 € de desfase que hi ha entre ingressos i despeses corresponen, 500.000 €
al cànon de l’aigua que es preveia que s’ingressaria durant el 2008 i no ha estat així, i la
resta, són menys ingressos d’impostos com l’ICIO i la plus vàlua, que es comptava que
arribarien i no ha estat així per l’any de crisi en què ens hem trobat. Comenta que aquest
desajustament quedarà saldat quan s’adjudiqui, al 2009, el nou contracte de concessió de
l’aigua.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Respon al
regidor Sr. Gràcia dient que no es fa el que s’havia dit, doncs si es dediquen els ingressos de
la concessió a pagar factures de despesa corrent no és dedicar-los a inversió, com sempre
s’havia dit que es faria.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Comenta
que si bé és veritat que la voluntat del govern era destinar aquests diners a inversions, la
realitat és que l’Ajuntament porta una inèrcia de despeses que é molt difícil d’aturar. De tota
manera, diu que dels 800.000€, n’hi ha 400.000 € que són inversions. Explica que si s’ha
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incrementat la partida de despeses jurídiques és perquè es preveuen temps difícils com Can
Ollé.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Acaba dient
que aquest pressupost que es presenta està preveient unes despeses d’ordinari igual o més
que al 2008 i recorda que durant l’any s’han anat fent modificacions per finançar despesa
corrent. Diu que quan aquest govern va arribar va trobar 1.000.000 € de romanent de
tresoreria, i preveu que quan marxin, no deixaran aquests números.
3.- Aprovació definitiva del compte general de l’any 2007.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI 2007
Vist el Compte General de l’entitat de l’exercici 2007, juntament amb tota la seva
documentació annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen de la Comissió
Especial de Comptes emès en data 7 de novembre de 2008.
Atès que el mateix va ser exposat al públic mitjançant anuncia al tauler d’edictes de la
Corporació, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 274 de 14 de novembre de
2008, a l’objecte que es poguessin presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que una vegada transcorregut el termini reglamentari no s’han formulat al·legacions,
reclamacions o suggeriments.
De conformitat amb l’establert en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, corresponent
a l’exercici 2007
SEGON. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
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 Minguell, 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:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que després del tancament de l’exercici
econòmic del 2007, es va convocar la Comissió Especial de Comptes per examinar el
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Compte General de l’exercici. Comenta que el document va ser sotmès a informe d’aquesta
Comissió i exposat al públic. Diu que no s’han presentat al·legacions, i ara el que toca és
donar-ne compte de la seva aprovació definitiva.
4.- Aprovació inicial i submissió a informació pública de la creació i constitució del
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre – Fontsanta i dels
seus estatuts.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DEL
CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE –
FONTSANTA I DELS SEUS ESTATUTS
Vist el que disposa el Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.
Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Centre - Fontsanta, d’acord amb el previst a l’art. 2.2 de l’esmentat Decret, així com la
proposta d’estatuts.
Vist el que disposen els art. 313 i ss, en relació al art. 160 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, quan el règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació,
aprovat pel Decret 179/95, de 16 de juny.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es
proposa al Plenari de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta, amb la finalitat d’assolir el grau adequat
d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i
les administracions locals i millorar així la salut de la població.
Segon .- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals s’adjunten
com Annex 1.
Tercer.- Aprovar que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació individual en
el si del Consell Rector del Consorci.
Quart.- Aprovar la proposta de representació i de ponderació de vot consensuada per les
entitats locals de l’àmbit territorial del Consorci, de conformitat amb el que disposen els
paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 dels estatuts, que s’adjunta com Annex 2.
Cinquè.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies hàbils. Durant aquest període es podran
formular les al·legacions que es considerin pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini
esmentat no es presenten al·legacions.
Sisè.- Designar a la primera tinent d’alcalde, Sra. Pilar Joaniquet Anmella com a
representant titular i a l’alcalde, Sr. Xavier González Alemany com a representant suplent al
Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Centre - Fontsanta.
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Setè.- Notificar aquest acords a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut.”
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.
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:
Sra. Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya: Explica quins són els Ajuntament que volen formar part d’aquest Consorci, i
comenta que tindrà, entre d’altres finalitats, ordenar els recursos del sistema sanitari de la
regió del Baix Llobregat centre.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que ja a l’any 2006 es va començar a treballar en la creació d’aquest Consorci.
Explica que el seu grup no està en contra del concepte però pensa que a l’hora de la veritat
els petits municipis ho tenen realment difícil per a poder influir activament en les decisions
que s’acabin prenent pel sistema de ponderació de vot que s’estableix. Diu que per tot això,
s’abstindran.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que això és el resultat d’un procés llarg
en el qual també, Convergència i Unió hi va participar quan estava al govern, per això li
sorprèn el sentit del seu vot.
5.- Propostes per via d’urgència.
No se’n presenten.
6.- Mocions per via d’urgència.
No se’n presenten.
7.- Informació d’alcaldia sobre les propostes de sol.licitud d’inversions en el marc del
fons estatal d’inversió local.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: L’Alcalde presenta una projecció tipus power
point, que consta com annex en aquesta acta, per tal de donar a conèixer quins han estat
els projectes d’obres pels quals s’ha demanat a l’Estat la subvenció en el marc del “Fons
estatal d’inversió local”. Explica que, per nombre d’habitants, a la Palma li corresponen uns
530.000 € per dedicar-los a obres d’inversió.
8.- Precs i preguntes.
Carme Sáenz-Torre Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta quants diners s’han invertit al CEIP El Solell durant l’any 2008, i quina quantitat
està previst que s’inverteixi durant el 2009.
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
dient que ara mateix no disposa d’aquestes dades però comenta que li farà arribar. Així
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mateix comenta que durant el 2008 s’ha fet manteniment i que en el pressupost del 2009 es
preveu invertir 5.600 €.
Carme Sáenz-Torre Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Recorda que durant el govern de Convergència i Unió es van invertir 180.000 € en l’escola.
Diu que es tracta d’un edifici antic i que si no es fa res, cada vegada empitjorarà més.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que des del centre han felicitat a l’Ajuntament
perquè ara la brigada els soluciona els problemes més ràpid i millor. Comenta que en breu
s’iniciarà l’ampliació de l’escola, i hi ha una fase de l’obra que és arranjar l’edifici antic un cop
finalitzada l’ampliació, i això és el que li donarà valor.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que en el Ple del mes de setembre es va aprovar una ordenança cívica i que es va quedar
que es portaria al Ple del mes de gener per a la seva aprovació definitiva. Explica que
aquesta ordenança no s’ha portat a aprovació i que tampoc els han facilitat la còpia en digital
de la mateixa que van demanar.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que els regidors tenen la documentació dos dies
abans del Ple i que els ha sorprès que, després de demanar que s’ampliés el termini
d’al·legacions fins a 90 dies, tot i conèixer el text des d’abans del Ple, no haguessin fet
al·legacions.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que si no han presentat al·legacions és perquè no disposen de la còpia sol·licita per escrit.
Afegeix que si la regidora de l’àrea Carme Ramban que té dedicació exclusiva no els facilita
la informació, és perquè és un símptoma de mala gestió.
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
dient que no li consta que el grup de Convergència i Unió hagi sol·licitat aquesta còpia, però
que no té cap inconvenient en donar-li i dir-li que la mateixa, encara està en tràmit
d’informació pública.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
perquè no se li ha donat encara el certificat que va demanar en el ple de novembre, i en la
carta que va presentar personalment el dia del Ple, i en la instància que va presentar per
registre, en el qual es fes constar quants documents s’havien sostret, per part del seu grup,
del Registre General de l’Ajuntament.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el certificat de la Secretària no té cap raó de
ser si va interpretar malament el sentit de la carta que, des de l’Alcaldia, se li va fer arribar.
Explica que en la carta es deia que havien desaparegut les còpies dels documents que cada
dimecres es deixen a la seva disposició, i en cap moment se’ls va acusar de robar
documents originals.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
es permetrà publicar la carta que li va enviar l’alcalde per tal que tothom vegi de què se’ls
acusa. Diu que és una obligació de la Secretària Interventora emetre els certificats que es
sol·licitin, tant d’aquest tema, com dels diversos que temes que tenen sol·licitats: nombre de
factures amb informes desfavorables, import de les factures pagades a l’empresa Naturgest,
SL... Avança que si no se’ls facilita, hauran d’actuar d’una altra manera.
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que tota la informació que demana la oposició es
dóna sense cap inconvenient. No hi ha cap voluntat d’amagar informació, simplement que es
dóna de manera que no es col·lapsin els serveis administratius de l’Ajuntament.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
què és el que es preveu que passi amb Can Ollé que s’hagi hagut d’incrementar la partida
de despeses per assessorament jurídic.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que han contractat a la persona que va
transfigurar el conveni de Can Ollé per convertir-lo en més beneficiós per l’Ajuntament
perquè sigui aquesta persona qui defensi a l’Ajuntament, ja que ningú, millor que ell, el
coneix.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que aquesta persona que han contractat és el senyor Josep González Ballesteros. Diu que
va ser un bon secretari de la Palma, però ara, que hi ha una Secretària Interventora a temps
complet que cobra un sou de 65.000 € bruts, creu que no es poden pagar, a més a més,
aquests 75.000 € per aquesta persona. Em queixo perquè en època de vaques flaques,
segons quines quantitats no es poden pagar. Recorda que en època de Convergència i Unió
es va llogar un assessor per 20.000 €, i que venia en dies puntual, però això d’ara, al marge
de que li sembla un abús econòmic, li sembla irrespectuós cap a la Secretària Interventora.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
aquests 75.000 € fixes inclouen, al marge de l’assessorament de Can Ollé, la defensa de
l’Ajuntament en els futurs contenciosos que se’n puguin derivar.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Guilera que efectivament, la
defesa a tribunals va inclosa en aquest preu, i que no és una quantitat fixa, perquè encara
s’està negociant.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Recorda que el sou que cobra la Sra. Secretària Interventora no li han posat ells.
Diu que va ser l’ex-Alcalde Josep Maria Llop i Rigol qui, un dia abans de marxar, li va apujar
el sou 1.000 €.
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,
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