ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9/2008 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE
NOVEMBRE DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a vint-i-vuit de novembre de dos mil vuit, 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, 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.- Adhesió a l’associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació per a l’exercici
2009, de l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la
via pública.
3.- Aprovació de la creació de la Junta Local de Seguretat.
4.- Aprovació de la modificació del règim de retribucions dels membres de la corporació.
5.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13 del
pressupost municipal per a l’exercici 2008.
6.- Precs i preguntes
1.- Adhesió a l’associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
“PROPOSTA

D’ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ XARXA DE CIUTATS I
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.
MOTIVACIÓ
Vistos els estatuts de l’associaciació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat integrada
per la Diputació de Barcelona, municipis i altres entitats territorials que voluntàriament
decideixen adherir-se.
Atès que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló té la voluntat de facilitar la interrelació dels
aspectes ambientals amb els socials i els econòmics en el desenvolupament del seu àmbit
territorial.
DISPOSICIÓ:
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És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a l’associació
Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
Segon.- Aprovar els estatuts de l’associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat,
el text dels quals s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a l’associació Xarxa
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat al Sr. Xavier González Alemany, alcalde de la
Corporació.
Quart.- Comunicar aquests acords a l’associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat.”
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 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 aquesta xarxa és un ens que funciona
des de l’any 2000, i la proposta d’adhesió consisteix en contribuir a l’objectiu de cooperar
entre tots els associats per compartir les experiències dels diferents municipis en matèria de
medi ambient. Diu que això no suposa cap cost econòmic i en canvi comporta obtenir
important informació sobre aquesta matèria.
Diu que els estatuts estan a disposició de tothom que vulgui consultar els objectius i les
competències d’aquesta associació.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup hi votarà a favor en coherència amb la trajectòria que han portat. Explica que
l’any 2000 ells van plantejar l’adhesió a la Carta d’Alborg, i que a l’any 2002 van demanar,
des de l’oposició, la necessitat d’aprovar l’Agenda XXI Local. Diu que l’any 2007, el seu
govern va aprovar provisionalment l’Agenda XXI Local, que constava de 5 documents, i feia
evident el compromís del seu grup de voler gaudir d’un poble en unes condicions
mediambientalment òptimes.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu al regidor Sr. Llop que s’haguessin pogut adherir
a la xarxa abans.
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació per a
l’exercici 2009, de l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per retirada de
vehicles de la via pública.
“PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ PER A L’EXERCICI 2009, DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER RETIDADA DE
VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.
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MOTIVACIÓ
Vist que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària Interventora de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ:
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de l’article
4 de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. S’introdueixen nous conceptes i
es modifica l’import de les tarifes. El text resultant de la modificació es relaciona tot seguit:
Turismes en horari diürn de 06:00 a 22:00 hores de dilluns a divendres
Sortida grua.
Enganxament de
vehicle sense retirada
de la via
50

Enganxall amb
trasllat

Entrada a dipòsit

Per dia de custòdia
de vehicle a dipòsit

100

25

35

Turismes en horari nocturn i en dia festiu (dissabtes, diumenges i festius)
Sortida grua. Enganxament
de vehicle sense retirada de
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Enganxall amb trasllat

Entrada a dipòsit
3

la via
75

150

38

Altres tipus de vehicles pesants
Els imports s’establiran segons facturació de l’empresa que realitzi la retirada i dipòsit si
s’escau.
Segon: Pel que fa a l’acord definitiu de la modificació de l’ordenança serà objecte de
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’acord de modificació de l’ Ordenança, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, 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 en l’anterior ple es van aprovar les
ordenances fiscals pel 2009 i no es va incloure la taxa per la retirada de vehicles mal
estacionats o abandonats a la via pública perquè l’empresa que fa la retirada encara no
havia presentat les noves tarifes a l’Ajuntament. Diu que amb aquesta proposta s’ajusta el
cost que té per l’Ajuntament la retirada amb la taxa i s’ha aprofitat per fixar dues tarifes
diferents pel concepte de “sortida de grua”, una tarifa si aquesta sortida acaba amb retirada
de vehicles, i un altre de diferent si no s’acaba retirant, per evitar situacions una mica injustes
que s’estaven donant.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup s’abstindrà perquè tot i haver tingut el temps legalment necessari, no han pogut
conèixer amb prou profunditat els canvis que es proposen.

3.- Aprovació de la creació de la Junta Local de Seguretat.

Arribats a aquest punt, s’incorpora a la sessió el regidor del grup municipal de La Palma
Sempre-EPM, el senyor Joan Gràcia i Minguell.
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“PROPOSTA D’ACORD DE CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.
MOTIVACIÓ
Vist que el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat
preveu que als municipis que tinguin cos de policia propi, es pot constituir una junta local de
seguretat, que serà l’òrgan competent per establir les formes i els procediments de col.laboració
entre els membres de les forces i els cossos de seguretat al seu àmbit territorial.
Atès que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ha creat el cos de la policia local d’acord amb
l’autorització de la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució del conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació de data 26 de març de 2008.
DISPOSICIÓ:
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Crear la Junta Local de Seguretat de la Palma de Cervelló, a l’empara d’allò que
disposa, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat.
Segon.- La Junta Local de Seguretat de la Palma de Cervelló, té la composició següent:
1. L’alcalde o alcaldessa d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot.
L'alcalde o alcaldessa pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la junta
local de seguretat al regidor o regidora de seguretat ciutadana.
2. Vocals permanents, amb veu i vot:
a) El delegat o delegada territorial del Govern.
b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana.
c) El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos d'esquadra
del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el comandament que
designi aquest últim.
d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi.
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en l'àmbit de
llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia que
tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.
3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la junta
local de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la fiscalia, si
així ho acorda l'Administració de l'Estat.
4. Poden ésser també convidats a participar en la junta local de seguretat, amb veu però
sense vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que
puguin ésser afectades pels assumptes a tractar en l’ordre del dia d’aquesta.
5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president o presidenta o els vocals poden
assistir a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics que creguin
convenients i, especialment, de les persones responsables dels serveis d'emergències, dels
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serveis socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles, amb veu però sense vot.
Així mateix, poden ésser cridades a comparèixer davant la junta les persones responsables
dels serveis de seguretat privada que actuïn en el municipi.
6. El secretari, que és el secretari de la Corporació, o un funcionari en qui delegui, i actua
amb veu i sense vot.
7. Un regidor per cada grup municipal que estigui a l’oposició, que actuarà amb veu i sense
vot.
Tercer.- La junta local de seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada pel
president o presidenta, amb caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha d'ésser
plenària i hi han d'ésser convidats els vocals no permanents i les persones i les entitats a
què fan referència els apartats 3 i 4 de l’acord segon, amb la finalitat de conèixer el pla de
seguretat local i debatre la situació general de seguretat al municipi.
Els acords de la junta local de seguretat s'han de prendre per unanimitat i tenen caràcter
executiu.
Quart.- Es crea la Mesa de Coordinació Operativa com a òrgan permanent i estable de
coordinació i de cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi.
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'ésser integrada pels caps de la policia de la
Generalitat - mossos d'esquadra i de la policia local que són membres de la Junta Local de
Seguretat i, si escau, pels altres comandaments de policia o de seguretat que determini la
Junta Local. Els caps de policia que són membres de la mesa poden ésser assistits pels
funcionaris i els tècnics que calgui per raó de les actuacions que s'han de portar a terme.
Cinquè.- Les funcions, l’adopció dels acords i la resta de normes de funcionament de la
Junta Local de Seguretat i de la Mesa de Coordinació Operativa es regeixen per la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i, en tot allò
que no s’hi oposi, pel Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de
seguretat.
Sisè.- Facultar el senyor alcalde – president per a la signatura de la documentació
necessària per a completar l’expedient.”
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, 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, tot i que la Llei no obliga, els ha semblat
adient crear la Junta Local de Seguretat que té per objectiu coordinar els diferents cossos de
seguretat que intervenen en el terme municipal.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup està molt content que es creï la Junta Local de Seguretat i que, com ja van dir en
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el seu moment, era necessari per les característiques del nostre poble. Comenta que és la
manera de continuar amb la feina que es va iniciar durant l’anterior govern consistent en la
creació del cos de policia local.
Diu que els sembla molt bé que a aquesta Junta Local de Seguretat s’hi puguin convidar
associacions veïnals com diu la proposta, però demana que de la mateixa manera, hi pugui
assistir algun representant del grup de l’oposició. Diu que s’hi s’inclou que formi part com a
membre de la Junta un regidor per cada grup municipal que estigui a l’oposició, amb veu i
sense vot, votaran a favor de la proposta.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Indica que no tenen cap inconvenient en que a les
sessions ordinàries de la Junta Local de Seguretat hi assisteixi un regidor amb veu i sense
vot per cada grup municipal que estigui a l’oposició, i demana al grup municipal de
Convergència i Unió que de seguida que puguin, indiquin el regidor que serà el seu
representant.
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.
Atès que és voluntat modificar el règim de retribucions dels membres corporatius establertes
en l’anterior acord plenari.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Modificar l’apartat primer de l’acord plenari de data 13 de juliol de 2007, 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 atribucions
delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les quals es
percebran en catorze pagues:

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

Retribucions

39.655 euros

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

Retribucions

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

21.630 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.

21.630 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

13.218,33 euros

Segon: Establir que aquesta modificació retributiva cal entendre-la produïda amb efectes 1
de juliol de 2008.
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.
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 en el moment de fer el cartipàs municipal
no es va preveure les 14 pagues dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial, sinó que
només se’n van preveure 12. Comenta que a la vista de l’historial dels alcaldes i regidors
d’aquest Ajuntament que tots han cobrat les 14 pagues, amb aquest acord, es vol igualar.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Entén que
vulguin cobrar 14 pagues però diu que el que haurien de fer és dividir-se el sou en 14
pagues i no incrementar-se dues pagues més, amb l’afectació pressupostària que això
suposa. Diu que aquest increment que proposen suposa un augment del 20% en les seves
retribucions, que consideren totalment desmesurat pel moment econòmic de crisi que estem
vivint.
Diu que el seu grup no està d’acord amb aquest increment del 20% més veient com estan
actuant les institucions, administracions, Parlament etc. que estan adoptant acords per a
congelar-se els sous, i la Palma, va al revés de tots.
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que si haguessin de dividir el sou en 14 pagues
no es faria aquesta modificació, que si cal fer-la és perquè la intenció és incrementar-la en
dues pagues més.
Comenta que si al 2007 quan es va aprovar el cartipàs no haguessin tingut aquest descuit,
ara no proposarien aquesta modificació. Acaba dient que tot i l’increment no proposen
cobrar-lo amb efectes retroactius des de 2007.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Recorda que
sí que estan proposant cobrar amb efectes retroactius, concretament des de juliol de 2008.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: No admet
que els membres del govern no sabessin que els imports de les retribucions són anuals, amb
la qual cosa, si haguessin volgut cobrar 14 pagues només hagués calgut dividir el sou en 14,
el que ara estan fent és apujar-se’l un 20%.
5.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació núm. 13
del pressupost municipal per a l’exercici 2008.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 13/2008 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2008, MITJANÇANT EXPEDIENT DE
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES
Atès que per a poder atendre el pagament d’obligacions amb càrrec a les partides que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de transferència entre partides, amb subjecció a les disposicions vigents.
De conformitat a l’article 179 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 i als articles 34 a 38 del
RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries mitjançant
transferència entre partides.
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 13/08 del Pressupost municipal de l’exercici
2008, de transferència entre partides, per import de 82.795,05 € en els termes següents:
ALTA
PARTIDA
IMPORTS
Funcional Econòmica Crèdit inicial Modificació
Crèdit definitiu
222
213 00
2.000,00
23.858,18
25.858,18
313
221 00
1.818,22
7.268,07
9.086,29
412
221 09
1.544,50
42.163,14
43.707,64
751
467 00
1.000,00
5,66
1.005,66
611
226 00
30.000,00
9.500,00
39.500,00
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TOTAL

82.795,05 €

BAIXA
PARTIDA
IMPORTS
Funcional Econòmica Crèdit inicial Modificació
Crèdit definitiu
511
620 00
240.889,00
82.795,05
158.093,95
TOTAL

82.795,05 €

Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
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 es proposa una modificació pressupostària d’import 82.000 € per fer front a pagaments
que d’altra manera quedarien bloquejats per falta de crèdit. Comenta que són pagaments
que podrien esperar a l’exercici següent, però han preferit fer la modificació ara. Diu que
aquesta modificació ve motivada per la falta d’alguns ingressos que havien d’arribar i no ha
estat així, com per exemple, ICIO o IIVTNU.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta al
regidor Sr. Gràcia quin % dels ingressos deixarà d’arribar abans de final d’any, i si el cànon
de la concessió entrarà abans de tancar l’exercici.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Sra. Menal dient que calcula que mancaran uns 170.000 € respecte la previsió
que es va fer dels ingressos a principis d’any, i respecte la concessió de l’aigua, comenta
que la previsió dels 500.000 € no estan contemplat en el seu estat d’execució perquè
aquests, quan arribin, es dedicaran a inversió pura i no pas a finançar despesa ordinària. Diu
que mentre aquests 500.000 € no s’ingressin, no es gastaran.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Recorda al
regidor Sr. Gràcia que ja es va haver de retractar una vegada quan els 200.000 € que va
ingressar Ciments Molins, un ingrés extraordinari, es van dedicar a finançar despesa
ordinària. Comenta també que li preocupa el tancament d’aquest exercici, doncs s’ha gastat
més del que s’ha ingressat.
Considera que en comptes de fer aquesta modificació del pressupost s’hauria de fer una
modificació que donés de baixa algunes partides d’ingressos amb previsió que aquests no
arribaran i donar de baixa, conseqüentment, algunes partides de despeses, sinó, tot fa
pensar que es tancarà l’exercici en negatiu.
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Pregunta amb quins ingressos s’avalarà una pòlissa de crèdit que s’ha demanat de 200.000
€.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Sra. Menal que li contestarà quan es parli del Pressupost 2009.
6.- Moció d’urgència
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que com que aquest Ple, malgrat legalment ser un ple extraordinari, té la consideració
d’ordinari aplaçat és pel que el seu grup municipal vol presentar una moció d’urgència.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Llegeix la
moció
“Moció per prendre mesures a les corporacions locals davant la crisi econòmica actual

Il·lm. Sr.
MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.

Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació econòmica, com a
conseqüència de la incidència de factors de caràcter general i local, i que està dibuixant un
escenari socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans i ciutadanes i
també pel conjunt de les administracions públiques, entre elles l’Administració local, de la
que aquest Ajuntament en forma part.
Atès que en aquest escenari econòmic restrictiu que genera incerteses cara al futur i una
percepció negativa entre la ciutadania, i tot i que les eines que l’Administració Local posseeix
són limitades i parcials per combatre la crisis actual, també és cert i absolutament necessari
que els ajuntaments podem posar en marxa tot un seguit de mesures, que s’han de definir
en la futura elaboració dels pressupostos i que tinguin com a finalitat la contenció de la
despesa i que incloguin aspectes diversos de les despeses municipals com a compres,
consums, transport, energia i personal, entre d’altres, i que s’adrecin a una racionalització de
tots els recursos de què disposa l’Ajuntament.
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de resultar coherents davant
la situació econòmica abans esmentada i en especial han de servir d’exemple que expressi
aquesta necessitat de reduir la despesa i optimitzar els recursos públics en general.
Atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar una actitud de
responsabilitat davant la ciutadania que expressi aquesta preocupació.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
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Primer.- Sol·licitar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló que faciliti el fraccionament del
pagament de rebuts.
Segon.- Demanar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló que congeli les despeses relatives
a càrrecs electes, grups municipals i personal eventual de confiança (sous, dietes
d’assistència a òrgans municipals, retribucions als grups, etc.)
Tercer.- Instar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló a reduir la despesa de les partides de
publicitat i propaganda, atencions protocolàries i festes ordinàries anuals, que permeti
alliberar recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials i de suport a l’ocupació.
Quart.- Demanar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló que es garanteixi la dotació
suficient de treballadors socials i diplomats en educació social que cobreixin l’increment de
les necessitats que sorgiran als serveis socials i permeti agilitzar l’aplicació de les
prestacions garantides en la cartera de serveis socials 2008-2009.
Cinquè.- Instar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló a realitzar un pacte d’inversions per
legislatura per tal d’agilitzar l’execució de les inversions previstes, tant per l’any 2008 com els
següents, per tal d’evitar un endarreriment de les obres i els conseqüents encariments.
Sisè.- Demanar a l’ajuntament de la Palma de Cervelló que potenciï buscant la col·laboració
d’altres administracions, els serveis d’ocupació del municipi que permeti als ciutadans
disposar de suficients eines per a la recerca de feina, consultar una borsa d’ofertes i
demandes de treball en la zona d’influència del municipi, facilitar tota la informació
necessària sobre autoocupació, formació ocupacional i professional.
Setè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a totes aquelles entitats civils que sigui
oportú.”
En primera votació, sobre la urgència d’incloure en la moció en l’ordre del dia de la sessió, el
resultat de la mateixa és que s’ha aprovat 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, Francesc Cortés i Roca,
Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa i Maria Beatriz Gallego
Rico.
Els precedents acords han quedat rebutjats per haver-hi votat en contra els 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.
Amb anterioritat a aquesta votació hi ha hagut les següents intervencions:
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que els sindicats han advertit que durant els propers mesos hi haurà molts treballadors que
quedaran a l’atur, es preveu que l’atur a la comarca arribi fins a un 18%, i que el 2009 sigui
un any molt dur de crisi econòmica. Diu que davant de tot aquest panorama, acaben de
veure com l’alcalde i els regidors s’han apujat el sou un 20%. Comenta que primer per
imatge, i després per responsabilitat, haurien de deixar sense efecte la puja que s’ha acabat
d’aprovar.
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Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
podrien estar d’acord amb algunes de les mesures que proposa la moció de contenció de la
despesa però atès que es presenta tot de forma conjunta, no poden compartir el sentit últim
del text fet pel qual hi votaran en contra.

7.- Precs i preguntes.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que el dia 19 de novembre van rebre una carta del Sr. Alcalde dient que havíem robat
documents de registre d’entrada de l’Ajuntament. Diu que aquesta és una acusació molt greu
per la qual se senten molt ofesos. Atès que cap membre del seu grup no han manllevat mai
cap document de l’Ajuntament és pel que demana a la Sra. Secretària que digui públicament
si ha trobat a faltar algun document del Registre General de l’Ajuntament.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que la Sra. Secretària cada vegada que se’ls
deixa documentació estén una diligència de fe pública per això no cal que respongui en
aquests moments. Comenta que durant el mes d’abril ja hi va algun incident i recorda que
l’any passat un regidor es va emportar el pressupost.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
s’està acusant d’un delicte als membres del seu grup i en base a això té dret a tenir
l’assistència de la persona responsable de donar la fe pública municipal i reitera la pregunta
feta anteriorment.
Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora Municipal: Explica que el procediment que
es segueix consisteix en estendre una diligència de fe pública cada vegada que es deixa a
consulta dels regidors de l’oposició la documentació municipal, indicant quins són els
documents que es consulten. En acabat, s’estén una segona diligència indicant quins són els
documents que han tornat a la Secretaria després de la consulta. Acaba dient que els
documents que es deixen a consulta setmanal dels regidors són còpia dels Decrets dictats
per l’Alcaldia, i còpia dels escrits que formen part del Registre General d’Entrada i Sortida de
l’Ajuntament.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Fa
entrega en aquest mateix moment d’un escrit dirigit a la Sra. Secretària on sol·licita que
s’estengui certificat dels documents desapareguts, i una carta dirigida a l’Alcalde on demana
que es retracti de l’acusació de delicte.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu al regidor Sr. Llop que mai se’ls ha acusat de que
fessin desaparèixer documentació original. Explica que la carta que li va dirigir només parla
dels documents deixats a consulta, que són còpia i recorda que si volen fotocòpia de la
documentació el que no poden fer és endur-se-la, sense més, sinó que l’han de sol·licitar per
escrit.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Diu al
Sr. Alcalde que durant el mes de juny de 2007, en el seu despatx, li va dir que es podia
endur la documentació i ara els acusa d’haver-ho fet.
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu al regidor Sr. Llop que menteix perquè ell mai li
ha dit, ni en el seu despatx ni fora, que es podia endur la documentació.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana que
quan el seu grup demani per escrit obtenir còpia d’algun document, que aquest sigui facilitat
el més ràpidament possible ja que han presentat moltes instàncies i no se’ls ha contestat.
Demana que atès que a partir d’ara el sistema de consulta de la documentació canviarà, es
comprometin a facilitar la còpia de tot allò que demanin en un termini màxim de 3 o 4 dies.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Sra. Menal si les instàncies no
contestades es refereix a les 6 que ha presentat durant aquesta setmana. Diu que les còpies
es facilitaran de manera que no entorpeixin el funcionament normal de l’Ajuntament.
Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
durant el mes d’agost es va presentar davant l’Ajuntament el text refós de la modificació
puntual del pla general en el sector de Ca n’Ollé. Pregunta com està la tramitació d’aquest
expedient.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Guilera dient que el text refós
que els promotors del sector van presentar davant l’Ajuntament el dia 6 d’agost estava
mancat d’alguna documentació, així que se’ls va reclamar. Explica que a principis del mes de
novembre els promotors van completar l’expedient i en aquests moments està essent
estudiat per part dels serveis tècnics municipals per comprovar si compleix les prescripcions
imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
I essent les vint 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,
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