ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10/2008 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DOTZE DE
DESEMBRE DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a dotze de desembre de dos mil vuit, essent les vint-i-una hores, 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 provisional i submissió a informació pública del pressupost municipal per a
l’exercici 2009.
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 inicial de la Modificació puntual del Pla General al sector de Can Ollé per a
l’ampliació del CEIP El Solell, del terme municipal de la Palma de Cervelló.
4.- Aprovació de la modificació del règim de retribucions dels membres de la corporació.
5.- Aprovació de l’addenda a l’acord de condicions dels funcionaris de l’Ajuntament, aprovat
per la sessió ordinària del Ple de data 9 de març de 2007, referida a les condicions
específiques de la Policia Local.
Abans de procedir al debat i votació del primer punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde disculpa
el retard del regidor del grup municipal de la La Palma Sempre-EPM, el senyor Joan Gràcia i
Minguell, que s’incorporarà a la sessió més tard per motius laborals, i anuncia que la
regidora del grup municipal de Convergència i Unió, la senyora Maria del Carmen SáenzTorre i Jurado, haurà d’abandonar la sessió abans que finalitzi per qüestions personals.
1.- 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
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2009.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- 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.
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Segon.- 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, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que el Pressupost que es presenta ascendeix a un total de 3.923.758 €. Respecte els
ingressos, comenta que s’ha tingut en compte una reducció en relació a l’any 2008 perquè
s’ha decidit congelar els impostos i les taxes i es preveu menor recaptació per ICIO i IIVTNU.
Diu que no s’han previst els ingressos de la nova concessió de l’aigua perquè de les
negociacions, tot fa preveure que entrin dins el 2008. Explica que per fer front a les
inversions es preveu demanar un crèdit de 300.000 € que situarà d’endeutament en un 49%.
Respecte les despeses, diu que s’incrementa el capítol I de personal motivat per la
consolidació del cos de la policia local. Comenta que també s’ha incrementat perquè s’ha
pujat la jornada de la treballadora social al 100%. Diu que s’ha intentat fer una contenció en
la despesa del Capítol II, comenta que les despeses per a entitats del poble s’ha mantingut
igual, i que les inversions que es preveuen són la 2ª fase de l’Av. Catalunya, i el Parc Fluvial.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta que
en la previsió de tancament a 31 de desembre, que consta en el projecte de pressupost, hi
ha una diferència entre les obligacions i els drets reconeguts de 600.000 €. Diu que en
l’anterior Ple, el regidor d’Hisenda Sr. Gràcia va dir que aquests diners no s’havien gastat i
ara es demostra que abans que arribessin els ingressos, provinents de la concessió de
l’aigua, aquests ja s’han gastat com queda demostrat.
Comenta també que hi ha sol·licitada una operació de tresoreria que possiblement serviran
uns 100.000 € per cobrir un desfassament del pressupost 2008.
Diu que no veu on està la contenció econòmica en aquest projecte de pressupost ja que el
capítol II de despesa corrent ha incrementat en 100.000 €.
Pregunta a què es destinaran els 200.000 € de diferència que hi ha entre el capítol VII
d’ingressos i de despeses, ja que entén que tots han de destinar-se a inversions, i segons el
pressupost que es presenta, no és així.
Acaba dient que el pressupost que es presenta no li mereix gaire confiança perquè és molt
semblant al de l’any passat i en aquest es van haver de fer moltes modificacions durant
l’exercici per ajustar-lo a les necessitats reals.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Sra. Menal que no li sap contestar exactament allò que ha preguntat.
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Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
degut a que no se li pot contestar el que pregunta seria possible retirar aquest punt de l’ordre
del dia de la sessió, estudiar-lo millor, i tornar-lo a presentar més endavant.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Sra. Menal que no es retiraran els pressupostos perquè malgrat no li pugui
contestar a la pregunta feta sobre la previsió de tancament a 31 de desembre, això no té res
a veure amb els números que avui es presenten.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Reitera la
pregunta feta sobre on estan els 600.000 € de despesa feta provinents de la diferència entre
els ingressos previstos de 2.870.000 € i les obligacions reconegudes de 3.462.000 €.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu al regidor d’Hisenda Sr. Joan Gràcia que
respongui a la resta de preguntes.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
la contenció de la despesa serà efectiva perquè es posaran mitjans per a reduir-la en tots els
departaments, i que sobre el capítol II s’han proposat reduir uns 70.000 €
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que la
reducció de 70.000 € no li sembla substancial ja que és en funció de les previsions inicials
del 2008 que després de totes les modificacions efectuades, no només no es preveu reduir
la despesa, sinó que suposarà un increment de 130.000 €. Proposa que es redueixi
considerablement la despesa.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Demana a la regidora Sra. Menal en què vol reduir la despesa, i li recorda que l’Ajuntament
té una maquinària que funciona i no es pot aturar i que no l’ha creat aquest govern.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Acaba dient
que si el pressupost de l’any 2008, amb una ingressos extraordinaris de Ciments Molins i de
la concessió de l’aigua, hi havia un total de 3.000.000 €, no entén com en un any de crisi
s’hagi incrementat. Reitera la pregunta de quina és la raó de que constin 612.000 € com
ingressos per a inversions, i en el capítol de despesa només es destinin a inversions 412.000
€, pregunta què finançaran aquests 200.000 € si no són inversions.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
no contestarà.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
li sap greu que en un debat tant important com el dels pressupostos hi hagi preguntes que
no es vulguin contestar, per això demana al Sr. Alcalde que retiri aquest punt de l’ordre del
dia per tal de poder-los discutir com cal.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que aquest punt no es retirarà perquè aquest
desfassament de 600.000 € quan arribin els ingressos de la concessió de l’aigua no serà tan
greu. Sobre la reducció de 70.000 € en despeses considera que és molt important perquè hi
ha partides en les quals no es pot tocar ni un euros perquè hi ha contractes que no els ha fet
aquest govern. Comenta que la resta de preguntes sobre el pressupost seran contestades
en següents plens o en comissions de comptes que es convoquin.
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

3

Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que ha
demanat per instància tenir els pressupostos amb antelació suficient per estudiar-los en
format digital i que no s’ha contestat igual que quan va demanar l’estat d’execució, que se li
va dir que no es podia fer en format digital perquè es demanava des de una data molt antiga.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la Sra. Menal dient que des de dimecres
que van tenir els pressupostos en suport paper i en format digital a la seva disposició i li diu
que l’estat d’execució en format digital el tindran la setmana vinent.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Aclareix que
els pressupostos no estaven a la seva disposició el dimecres en format digital.
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.
“PROPOSTA D’ACORD DE DENEGACIÓ 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 6 d’agost de 2008 i completada posteriorment per la documentació presentada en data
12 de novembre de 2008.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària municipal en data 9 de desembre de 2008.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 5 de desembre de 2008.
DISPOSICIÓ:
És pel que es proposa al Ple l’adopció del següent A C O R D:
Denegar 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 els dies 6 d’agost i 12 de novembre de 2008, 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 5 de desembre de 2008, en l’informe de l’assessor jurídic extern,
Josep González i Ballesteros, i en l’informe preceptiu de la Secretària municipal, ambdós del
dia 9 de desembre de 2008, tots ells incorporats a l’expedient administratiu i que s’uneixen a
l’acord plenari com a motivació seva.”
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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: Fa una cronologia de tot el procés per acabar dient
que el dia 26 de novembre de 2008 els promotor del sector de Can Ollé can presentar la
documentació que mancava per a completar la proposta de text refós de modificació puntual
del pla general en dit sector. Explica que els serveis tècnics municipals han analitzat de
forma acurada el contingut de la proposta per examinar si aquesta compleix amb les
prescripcions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i s’han emès
els corresponents informes. Diu que els informes confirmen que algunes de les prescripcions
s’han recollit però d’altres no. Diu que ’informe de l’Arquitecte és desfavorable i aquest ve
avalat per l’informe de la Secretària Interventora Municipal i d’un assessor extern, amb la
qual cosa, es veuen obligats a denegar la proposta de text refós per evitar que la CTUB el
pugui tornar a rebutjar.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
el seu grup s’abstindrà ja que si hi ha uns informes que diuen que no es pot aprovar, ells no
hi votaran a favor, però estan en contra políticament de com s’ha gestionat la qüestió perquè
hi ha aspectes molt importants que depenen d’aquesta aprovació, com la modificació dels
terrenys de l’escola, i no s’ha fet el que calia. Diu que des del mes d’agost de 2007 se sabia
quina era la resolució de la CTUB i s’hagués hagut de començar a treballar abans i no
deixar-ho 8 mesos abans de notificar al promotor la resolució. Pensa que l’Ajuntament no ha
actuat diligentment i això és una mala gestió. Comenta que l’informe de la Sra. Secretària
Interventora apunta la possibilitat d’una reclamació de responsabilitat patrimonial si no es tira
endavant el Pla.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que quan el seu govern va arribar, tot i que
les negociacions amb els promotors estaven molt avançades, la CTUB va denegar
l’aprovació. Diu que no hi van tenir res a veure, simplement va ser Urbanisme qui ho va
rebutjar. Assegura que després d’això van tenir moltes reunions amb els promotors tot i que
les gestions administratives no van avançar fins que va arribar un moment que les
negociacions es van trencar. Comenta que encara estan esperant rebre la trucada del
responsable de la promotora per continuar les negociacions i això encara no ha arribat.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
hi ha un conveni signat entre l’Ajuntament i els promotors del sector que deia que el dia 31
de desembre de 2008 tota la tramitació administrativa havia d’estar finalitzada ja que del
contrari, el promotor podia indicar a l’Ajuntament la voluntat que li fossin compensades les
aportacions dineràries fetes, de quasi 2.000.000 €, l’acondicionament dels terrenys de
l’escola, la cessió anticipada dels terrenty, etc.
Comenta que per molt tenses que siguin les negociacions, quan del conveni en depenen
coses tant importants per la Palma s’ha d’intentar trobar una solució, i aquesta no passa per
desestimar, sense més, la proposta de text refós presentada després d’un any i mig que la
CTUB dictés la seva resolució.
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Diu que si aquest govern té un altre model de poble el que haurien de fer és negociar amb la
promotora per intentar trobar una solució i desbloquejar el tema però no desestimar sense
més perquè això porta al poble a un carreró sense sortida.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que si ens trobem en
aquest carreró és per culpa seva. Explica que de la mateixa manera que CiU va negociar al
conveni amb els promotors, també ho havia d’haver fet amb la Generalitat ja que era aquesta
qui havia de donar el vist i plau final, i pel que s’ha vist, no ho van fer. Explica que no tenen
intenció d’anar en contra de la CTUB ni de posar 300 habitatges a Can Ollé, així que estan
fent el que havien de fer. Li acaba dient que la Generalitat ha proposat un mediador per
intervenir en les negociacions i el govern l’ha acceptat, tot i que encara estan esperant que
els promotors diguin alguna cosa.
3.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General al sector de Can Ollé per
a l’ampliació del CEIP El Solell, del terme municipal de la Palma de Cervelló.

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CERVELLÓ EN LÀMBIT DEL SECTOR DE
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT CA N’OLLÉ DEL MUNICIPI PER A L’AMPLIACIÓ DEL
CEIP EL SOLELL.
Vist que actualment, l’Ajuntament promou la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal els treballs inicials del qual, preveuen la qualificació com a sistema d’equipaments
general, qualificat d’educatiu, els terrenys limítrofs al CEIP El Solell, amb la voluntat de
possibilitar l’ampliació d’aquesta escola degut a la demanada social existent.
Atès que l’Ajuntament està tramitant també la modificació puntual del vigent Pla General, en
el sector de sòl urbanitzable delimitat, denominat Ca n’Ollé, modificació que també
contempla la qualificació com a sistema general d’equipament docent, els terrenys situats al
costat de l’actual CEIP El Solell, destinats a fer efectiva l’ampliació d’aquest centre.
Vist que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha encarregat la redacció
del projecte bàsic i executiu de l’ampliació del CEIP El Solell del municipi, i en breu, iniciarà
la licitació de les obres, atès la necessitat urgent d’augmentar el nombre de places d’aquesta
escola, que és la única que existeix al municipi.
Atès que la tramitació administrativa de les figures de planejament general que haurien de
donar cobertura a les obres d’ampliació de l’escola, es preveu que no siguin immediates, en
contra de la necessitat imminent del Departament d’Educació d’iniciar les obres d’ampliació
de l’escola.
Vist la documentació tècnica que ha redactat l’empresa Naturgest, SL per encàrrec d’aquest
Ajuntament.
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General al
sector de Can Ollé pe a l’ampliació del CEIP El Solell, al terme municipal de la Palma de
Cervelló, en els termes que consten en l’expedient.
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SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui
examinar per tal de presentar les al·legacions que es considerin convenients.
TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes
sectorials als organismes afectats corresponents per raó de les seves competències, els
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un termini
més llarg.
QUART. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als
Ajuntaments de Corbera de Llobregat, Pallejà, Cervelló i Sant Vicenç dels Horts.”

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 esperaven que el text refós presentat per
la promotora inclogués totes les prescripcions imposades per CTUB per tal de poder tirar
endavant la modificació puntual del pla general en el sector de Can Ollé, però tal i com s’ha
vist en el punt anterior això no ha estat així. Diu que per aquesta raó, es va necessari
proposar una modificació puntual com la que es presenta que contempla únicament
qualificar d’equipament la zona adjacent a l’actual CEIP El Solell, traslladant la zona
d’equipaments que abans hi havia a la Pedrera de Cal Flor, al costat de l’escola i poder fer
factible l’ampliació. Reitera que esperaven que això no s’hagués hagut de fer però com que
els promotors no han complert amb el que deia Urbanisme, s’han vist obligats a tramitar-ho.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que el
seu grup no votarà en contra d’aquesta proposta perquè no estan en desacord en que es
pugui dur a terme l’ampliació de l’escola, al contrari, però explica que s’abstindran perquè
consideren que el que es proposa és un “nyap” ja que si s’hagués fet la feina quan tocava
ara no caldria aprovar això. Pensa que s’està afegint més complexitat del compte perquè ara
hi ha dues modificacions de pla general en tràmit més el POUM. Pensa que això només fa
que donar més arguments als promotors per denunciar a l’Ajuntament per incompliment del
conveni.
Recorda que fa un any ja van dir que si no es modificava la qualificació urbanística dels
terrenys colindants a l’escola no es podia fer l’ampliació i el govern no va fer res. Després de
perdre un any i mig de feina ara fan això i a més, posen en perill les arques municipals.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Guilera que ell no creu que
sigui un “nyap” fer possible l’ampliació de l’escola. Diu que sempre havien cregut que no
caldria arribar a aquest punt, que pensaven que un acord amb els promotors seria possible,
però atès que no ha estat així, no poden deixar perdre l’ampliació així que han decidit fer
això, sense que sigui cap actuació arbitrària que vagi en contra dels promotors, simplement
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és un tràmit per aconseguir un benefici pel poble que en cap moment incompleix les
previsions del conveni.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
quan el seu grup va preguntar fa 10 mesos per la qualificació dels terrenys era precisament
per evitar el problema en que ara ens trobem. Demana alçada política per negociar ràpid
aquest tema abans de trobar-nos davant una possible reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l’ajuntament que pot tenir enormes conseqüències econòmiques.
Comenta que el govern ha acudit al Sr. Josep González Ballesteros per desencallar aquest
tema, però recorda que un tècnic mai pot portar a terme les negociacions que pertoquen a
un polític. Diu que el dia 31 de desembre s’acaba el termini per complir el conveni.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop que l’Ajuntament no ha
incomplert el conveni perquè és la CTUB qui acaba aprovant la modificació puntual i en tot
cas, acceptant o no les previsions que fixa el conveni.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de la Palma Sempre-EPM:
Recorda que l’actual govern ha estat 8 mesos negociant amb els promotors malgrat no
s’hagin arribat a acords i apunta que el problema va ser quan l’anterior govern va signar un
conveni sense la aquiescència de la Generalitat que és qui havia d’acabar aprovant la
modificació.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
quan es va signar el conveni, la Generalitat estava assabentada d’això i de les previsions i
no hi tenien inconvenient.
4.- Aprovació de la modificació del règim de retribucions dels membres de la
corporació.
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Vist que en data 13 de juliol de 2007 el Ple d’aquesta Corporació va aprovar el règim de
dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres electes d’aquesta Corporació,
de conformitat a l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb l’art. 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vist l’acord de modificació de l’acord anterior adoptat per la sessió extraordinària del Ple de
data 28 de novembre de 2008.
Atès que és voluntat rectificar l’acord adoptat en la sessió plenària de 28 de novembre de
2008.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Modificar l’apartat Tercer de l’acord plenari de data 13 de juliol de 2007, modificat
per l’acord de Ple de data 28 de novembre de 2008, en el sentit de rectificar aquesta última
modificació i conseqüentment, establir a favor dels membres de la Corporació que
desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les
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atribucions delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen,
les quals es percebran en dotze pagues:

1.- ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom i càrrec
- Sr. Xavier González i Alemany
Alcalde

Retribucions

33.000 euros

2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom i càrrec

Retribucions

- Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella
1ª Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada de la subàrea d’obres,
serveis i habitatge, subàrea de relacions institucionals,
la subàrea de benestar i família, la subàrea de treball i
subàrea de sanitat.

18.000 euros

- Sra. Carme Ramban i Jordà
2ª Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada de la subàrea de governació,
atenció als ciutadans, la de gent gran, la d’ensenyament
i la de cooperació internacional.

18.000 euros

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
Nom i càrrec
- Sr. Joan Garnés i Giberga
Regidor Delegat de la subàrea de cultura,
comunicació i joventut.

Retribucions

11.000 euros

Segon: Modificar els apartats tercer, quart i cinquè de l’acord plenari de data 13 de juliol de
2007, en el sentit d’afegir a cadascun d’ells el paràgraf següent:
“Disposar que les retribucions aprovades s’actualitzaran cada anualitat en la mateixa
proporció que ho fan les retribucions bàsiques dels funcionaris, segons la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat corresponent”.
Tercer: Notificar aquests acords als regidors afectats, fent constar que els regidors que hagin
estat designats per a desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial hauran acceptat aquest règim si dins del termini de 24 hores des de la notificació, no
manifesten res al respecte.”
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.
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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:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que fa 15 dies es va aprovar en Ple la
modificació de les retribucions dels membres amb dedicació a l’Ajuntament per entendre que
era just per la feina que es feia. Diu que veient les circumstàncies econòmiques complexes
que vivim han reflexionat i volen rectificar renunciant a les dues pagues que es van aprovar,
de manera que es recuperen les retribucions aprovades el 13 de juliol de 2007.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
s’alegren que hagin fet aquesta reflexió que recorda que el seu grup ja la va fer en l’anterior
Ple, i aquesta no va ser atesa. Explica que tot i així, hi votaran en contra perquè en la
proposta es fixa un increment de l’IPC en les retribucions com si fossin funcionaris i comenta
que els polítics no tenen aquesta condició.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que l’increment de l’IPC no només és en les
retribucions dels alts càrrecs sinó en totes les indemnitzacions per assistència dels regidors.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
això no els farà canviar el sentit del seu vot.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el va sorprendre que aquesta notícia
aparegués publicada al diari Avui i al diari digital Portal Llobregat.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
no s’amaga que va ser ell qui va enviar la notícia i explica que ho va fer per aconseguir que
rectifiquessin i així ha estat. Explica que com a membre del Consell Comarcal que és el Sr.
Alcalde, dilluns li proposaran rebaixar la retribució de 450€ per sessió a 130€, i diu que això
sí que és una mostra de contenció.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que li agradaria que de la mateixa manera que va
aparèixer la notícia a la premsa, ara aparegués la rectificació i explica que ell no cobra cap
indemnització per assistència al Consell Comarcal perquè ho deixa pel partit.
5.- Aprovació de l’addenda a l’acord de condicions dels funcionaris de l’Ajuntament,
aprovat per la sessió ordinària del Ple de data 9 de març de 2007, referida a les
condicions específiques de la Policia Local.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA A L’ACORD DE CONDICIONS
DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT PEL PERÍODE 2007-2012.

ANTECEDENTS
Vist l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló,
pel període 2007-2012, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 9 de març de 2007.
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Vista l’addenda a l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló, pel període 2007-2012, referida a les condicions específiques dels guàrdies
municipals, aprovada per la sessió extraordinària del Ple de data 12 d’abril de 2007.
Vista la Resolució del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de data 26
de març de 2008, per la qual, s’autoritza l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per a procedir
la creació del cos de la policia local.
Atès que en data 1 de setembre de 2008 es crea el cos de la Policia Local i prenen
possessió com a tal els agents adscrits al servei, es fa necessari l’aprovació d’una nova
addenda referida a les condicions específiques de la Policia Local.

FONAMENTS DE DRET
De conformitat al que estableix l’art. 22.2. apartats e) i i), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 9/1987, de 12 de juny, sobre òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei
de les administracions públiques.
Es proposa al Ple d’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar l’addenda a l’acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament de
La Palma de Cervelló pel període 2007-2012, referida a les condicions específiques de la
Policia Local, el text de la qual s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
Segon: Donar trasllat del text de l’addenda a l’acord de condicions, al Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció en el
Registre de Convenis corresponent així com per disposar-ne la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
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:
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que és una actualització de l’addenda existent
que s’adapta per recollir el canvi de vigilants a policia. Comenta que únicament s’afegeix un
plus de nocturnitat i un plus de tornicitat. Diu que abans només feien torn de nit certs agents,
fet que suposava tenir un sobresou només per alguns, ara que tothom el fa, tothom cobrarà
el plus. Pel que fa al de tornicitat, explica que es tracta d’un plus que retribueix la
disponibilitat dels agents per cobrir baixes o vacances, de manera que no les cobrin com
hores extres, sinó com hores treballades però en torns diferents del seu.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta quan s’incrementa la partida de personal per complir amb les previsions
monetàries d’aquesta addenda.
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que s’incrementa uns
40.000 €
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup no hi votarà en contra perquè segurament el cos de policia hi està d’acord, però
s’abstindran perquè no han participat en les negociacions i no el coneixen bé.
Diu que vol posar damunt la taula el perill de que al 2009, quan es revisin les condicions de
la resta de funcionaris, tal i com diu l’acord de condicions vigent fins el 2012, la resta de
personal reclami les mateixes condicions retributives fet que pot suposar una important
despesa pressupostària.
I essent les vint-i-tres hores i vint minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr.
Alcalde desitja bones festes i pròsper any 2009 als assistents i aixeca la sessió, de la qual jo
com a Secretària, aixeco aquesta acta.
L’Alcalde,
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