ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5/2008 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA ONZE DE JULIOL DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a onze de juliol de dos mil vuit, 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, Francesc Cortés i Roca, Joan Garnés i Giberga, 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.- Ratificació de l’acord, adoptat per la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de
juliol de 2008, d’informe favorable a l’aprovació de les noves tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable.
3.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el terme municipal de Corbera de Llobregat i el
terme municipal de la Palma de Cervelló.
4.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2009.
5.- Aprovació d’una bonificació en l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres a favor
del Departament d’educació.
6.- Aprovació de la modificació número 3 de l’Ordenança municipal de circulació pel que fa a
l’annex d’infraccions.
7.- Propostes per via d’urgència.
8.- Mocions per via d’urgència.
9.- Precs i preguntes.
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
L’acta del Ple que se sotmet a aprovació és la corresponent a la sessió ordinària del dia 9
de maig de 2008.
Una vegada s’ha procedit a la votació, la mateixa ha estat aprovada per unanimitat.
2.- Ratificació de l’acord, adoptat per la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de 2 de juliol de 2008, d’informe favorable a l’aprovació de les noves tarifes del servei
de subministrament d’aigua potable.
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“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 2 DE JULIOL DE 2008, RELATIU A L’INFORME FAVORABLE A
L’APROVACIÓ DE LES NOVES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE

Vist l’acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 2 de juliol de 2008.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2008 que tot seguit es
transcriu:
“Procediment
Codi: : 01.110.08.06
Denominació: PROPOSTA D’ACORD D’INFORME FAVORABLE A L’APROVACIÓ DE
LES NOVES TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vist l’estudi econòmic presentat, en data 25 de juny de 2008, davant l’Ajuntament, per
SOREA SA, concessionari del servei de subministrament d’aigua potable del municipi, per a
la determinació de les noves tarifes d’aquest servei.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, en data 2 de juliol de 2008, el qual,
una vegada examinada la proposta de tarifes ha posat de manifest que:
“ INFORMA favorablement a les tarifes proposades pel concessionari, condicionat als
següents compromisos per part del concessionari:
-

Dotar a l’Ajuntament amb un fons de reposició que s’estableix en 0,1125 € per cada
m3 facturat pel concessionari a l’any.
Liquidar a l’Ajuntament 0,0427 €/m3 facturat que excedeixi dels 145.719 m3 facturar
a l’any, en concepte de cànon complementari.”

Atès que l’òrgan competent per a emetre un informe motivat sobre la proposta de dites
tarifes, d’acord amb el que preveu l’art. 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, és el Ple de l’Ajuntament.
Vist que per raons d’urgència es fa necessari emetre l’informe favorable abans de la
celebració de la propera sessió plenària, per tal que la Comissió de Preus de Catalunya
pugui autoritzar dites tarifes abans del període de vacances estival, condicionat a l’aprovació
per part del Ple municipal.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer: Emetre l’informe previst en el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, en el sentit següent:
a) S’hauran d’acomplir les condicions establertes en l’informe de l’enginyer tècnic
municipal, senyor Josep Ibáñez i Gassiot, emès el dia 2 de juliol de 2008, transcrit en
la part expositiva.
b) La distribució de les tarifes per trams, serà la següent:
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CONCEPTE TARIFARI

TRAM TARIFARI

TARIFA MÀXIMA

Quota de servei

Nucli urbà i zones industrials 3,79 euros/uc/mes
annexes
Urbanització Can Vidal

5,11 euros/uc/mes

Urbanització Ca l'Aristot

7,30 euros/uc/mes

Fins a 10 m3/uc/mes
De 10 a 20 m3/uc/mes
Excés de 20 m3/uc/mes

0,4634 euros/m3
0,8391 euros/m3
2,0859 euros/m3

Tarifes subministrament
Ús domèstic

Ús no domèstic

1,7583 euros/m3

Segon: NOTIFICAR aquests acords a la societat SOREA SA, i requerir-li que, en el termini
més breu possible, presenti, davant la Comissió de Preus de Catalunya, la documentació
exigida reglamentàriament, per tal per tal que les noves tarifes sigui autoritzades per aquest
organisme.
Tercer: RATIFICAR aquesta acords en la propera sessió que es celebri del Ple Municipal.”
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 les regidores senyores Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico
i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que es sotmet a aprovació un increment del 32,98% de la tarifa de l’aigua. Diu que això és
conseqüència de no haver-se aprovat una regularització de preus de la tarifa des de l’any
2001, ja que des d’aquesta data, si bé s’ha anat incrementant el cost del servei i el cost de
compra de l’aigua, l’Ajuntament no apujava la tarifa. Diu que això va fer que SOREA es
queixés a l’Ajuntament i que aquest, l’any 2006 signés un conveni reconeixent-li tàcitament
l’augment de tarifes però es va decidir que la compensació econòmica no es podia repercutir
en el ciutadà sinó que havien de ser els pressupostos de la Corporació els que ha havien de
suportar.
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Continua dient que l’equilibri econòmic de la concessió fa que SOREA no pugui perdre
diners amb la prestació del servei fet pel qual cal que cada any l’Ajuntament aprovi una
liquidació amb el concessionari tenint en compte el conjunt d’ingressos i despeses. Diu que
l’anterior govern no va aprovar cap d’aquestes liquidacions des de l’any 2001, fet pel qual
ara, i a la vista de la nova concessió que s’haurà de licitar, s’havia de fer amb la intenció que
tot fos el més transparent possible.
Diu que posar al dia la concessió implica apujar les tarifes de l’aigua pel 2009 fins a un 33%,
i vol remarcar que si s’aprova un augment tant important de cop és perquè l’anterior govern
no ho feia des del 2001. Tot i això, diu que l’increment que es proposa és inferior al cost que
actualment té el servei de subministrament d’aigua potable a pobles propers com Cervelló,
Collbató, Castellví de Rosanes, essent molt similar a Corbera.
Acaba dient que el fet que l’Ajuntament hagi hagut de liquidar a SOREA els anys 2001 a
2007 de la concessió costarà a les arques municipals 97.711€, que si s’hagués fet
anualment no seria tant. A més, cal sumar a aquesta quantitat 8.315 € que és la previsió de
dèficit que dóna el tancament del 2008. Diu que, o bé s’havien de treure 106.000€ del
pressupost municipal, o bé s’havia de repercutir via rebut.
Joan Garnés i Gibera, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Abandona
la sala.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Explica que
el seu grup votarà en contra de la proposta ja que quan van venir a consultar l’expedient no
hi havia l’estudi de les noves tarifes que havia fet SOREA, ni l’informe de l’enginyer.
Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Entra de
nou a la sala.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Li
demana al grup municipal de CiU que per coherència amb el conveni que van signar
votessin a favor o al menys, s’abstinguessin. Diu que ja que al 2006 li van reconèixer a
SOREA en privat un dèficit tarifari de 86.000€, ara haurien de reconèixer el mateix
públicament.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Respon al
regidor Sr. Gràcia dient que ella no formava part del govern que va signar aquell conveni
amb la qual cosa no li pot explicar perquè es va fer. Reitera que hi votaran en contar per
manca de documentació.
3.- Aprovació de l’acta de delimitació entre el terme municipal de Corbera de Llobregat
i el terme municipal de la Palma de Cervelló.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL AMB EL MUNICIPI DE CORBERA DE LLOBREGAT.
MOTIVACIÓ
Vist que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 19 de novembre de 2004, va nomenar
als membres de la Comissió que havia de dur a terme la delimitació del terme municipal, en
execució del Decret 185/1998, de 21 de juliol.
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Vist que, restant pendents algunes operacions de delimitació del terme municipal, a
requeriment de la Direcció General d’Administració Local, un cop constituïts els nous
consistoris resultants de les eleccions municipals del 27 de maig del 2007, el Ple en sessió
ordinària celebrada el dia 14 de setembre de 2007, va nomenar els nous membres de la
Comissió per a la delimitació del terme.
Atès que s’ha procedit a la signatura de l’acta d’atermenament entre l’Ajuntament de La
Palma de Cervelló i el municipi de Corbera de Llobregat, en data 30 de juny de 2008, que
compta amb la intervenció de la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l’art. 38, 39 i 40 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals.
Atès que l’art. 47.2.c) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme municipal.
DISPOSICIÓ
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer: APROVAR l’atermenament practicat entre el municipi de La Palma de Cervelló amb
Corbera de Llobregat, en els termes expressats a l’acta signada el dia 30 de juny de 2008, i
als plànols incorporats a l’expedient.
Segon: ENCOMANAR al Sr. Alcalde que adopti les mesures oportunes per convenir amb
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que el sistema per fitar definitivament el terme sigui
mitjançant coordenades GPS, en substitució de les fites de pedra.
Tercer: COMUNICAR al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya aquesta
aprovació, als efectes de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i de la seva inclusió en el mapa municipal corresponent.
Quart: NOTIFICAR el contingut d’aquest acord al municipi de Corbera de Llobregat.”
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,
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, en la Comissió d’atermanament que
va assistir el Sr. Llop en representació de la Sra. Gallego, tothom va estar d’acord en què el
límit amb Corbera de Llobregat el marquès el límit de propietat dels particulars. Explica que
es van posar damunt de la taula altres propostes com el límit indicat per l’Institut Cartogràfic
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de Catalunya, o el límit urbà marcat pel Pla General de Corbera, però finalment es va decidir
tenir en compte el límit de propietat.
Explica que hi ha dues maneres de fitar el terme, ambdues acceptades per la Generalitat,
una d’elles és mitjançant fites físiques de pedra, i l’altre mitjançant coordenades GPS
refernciades en l’acta d’atermanament. Diu que en la proposta d’acord es preveu que s’utilizi
el sistema de coordenades GPS per considerar-se més adequat.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
és un motiu de celebració que al cap de deu anys la Palma hagi finalitzat la tasca de
delimitar el terme.
4.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2009.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2009.
Vist l’Ordre del Departament de Treball (Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny), per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2009, publicada en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5149 el dia 10 de juny de 2008, que
estableix com a tals les següents dates:
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
10 d’abril (Divendres Sant)
13 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de Juny (Sant Joan)
15 d’agost (L’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
Atès que l’article 2 d’aquesta Ordre estableix que el conseller de Treball fixarà a més, dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.
Vist que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, preveu que l’acord de l’Ajuntament que
proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació, abans del dia 30 de
setembre de 2007.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya com a festes
laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2009 les del dia 1 de juny i 24 de
setembre.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.”
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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,
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació no s’han produït intervencions.
5.- Aprovació d’una bonificació en l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres
a favor del Departament d’educació.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ D’UNA BONIFICACIÓ EN L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES A FAVOR DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ.
Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials del Departament d’Educació, davant d’aquest
Ajuntament el passat dia 30 de maig de 2008, número d’assentament en el Registre General
d’Entrada 1963, pel qual sol·licita que es declari l’obra d’ampliació del CEIP El Solell com
d’especial interès o utilitat municipal per beneficiar-se de la màxima bonificació prevista en
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Atès que l’art. 103.2.a) del Decret legislatiu 2/2004, de 5 d març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les d’Hisendes Locals, preveu la possibilitat que les
ordenances fiscals puguin regular una bonificació de fins a un 95% a favor de construccions
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials que ho justifiquin.
Vist que l’art. 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 6 de l’Ajuntament, aprovada definitivament pel
Ple el dia 27 de desembre de 2007 i que entrà en vigor el dia 1 de gener de 2008 estableix
textualment que :
“Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal, bé per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin, (...)
(...) correspondrà al Ple de la Corporació acordar-la, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atès que l’ampliació a dues línies del CEIP El Solell és d’obvi d’interès municipal.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Declarar l’obra d’ampliació del CEIP El Solell, que promou el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en base al projecte bàsic redactat per la senyora
Ana Belén Rozas Fernández i Antonio Sierra Grañón Sierra-Rozas, Arquitectos SCP, obra
pública d’interès municipal als efectes del que preveu l’art. 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 6.
Segon: Conseqüentment, aprovar una bonificació del 95% sobre la quota del citat impost a
aplicar en el moment de practicar-se la liquidació tributària corresponent.
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Tercer: Notificar el contingut d’aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, i al Departament d’urbanisme de l’Ajuntament pel seu coneixement i als efectes
oportuns.”
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,
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que es proposa bonificar l’impost de construccions al Departament d’Educació per obra
d’ampliació que faran del CEIP El Solell. Diu que han sol·licitat llicència, alhora que aquesta
bonificació. Diu també que aquest procés va en paral·lel a l’obra d’anivellament dels terrenys,
el projecte de la qual ja està aprovat inicialment.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comenta
que com que és una obra d’interès del municipi hi votaran a favor alhora que agraeixen a la
regidora Ramban que hagi deixat consultar el projecte al seu grup. Pregunta quan estarà a
punt.
Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que el projecte d’anivellament està aprovat inicialment. Quan ho estigui definitivament
l’empresa disposarà d’un mes per iniciar les obres. Un cop això estigui finalitzat ja entrarà la
Generalitat a fer la construcció.
6.- Aprovació de la modificació número 3 de l’Ordenança municipal de circulació pel
que fa a l’annex d’infraccions.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3 DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.
ANTECEDENTS
Atès la providència d’Alcaldia dictada el dia 2 de juliol de 2008, en la que es posa de relleu la
necessitat d’aprovar una modificació de l’ordenança municipal reguladora de la circulació de
vehicles a La Palma de Cervelló pel que fa a l’annex d’infraccions.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per aprovar
ordenances, i l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
que atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament.
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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Primer: Aprovar inicialment la modificació núm. 3 de l’Ordenança municipal de circulació de
vehicles de La Palma de Cervelló, consistent en la substitució de l’annex d’infraccions per la
relació que s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als interessats per
un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè puguin presentarse reclamacions i suggerències que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no
es produeixen al·legacions, l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament, procedintse a la seva publicació en la forma normativament adequada.”
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,
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:
Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica
que el Cap de la Policia va detectar certes irregularitats en l’ordenança de circulació que hi
havia aprovada, tals com que es tipificaven infraccions de manera diferent al que preveu el
Reglament General de Circulació. Per això diu que es proposa ajustar el quadre d’infraccions
i sancions que consta com annex a l’ordenança. Acaba dient que es varien alguns imports i
es creen infraccions noves no previstes en el RGC sinó que es regulen a través de la pròpia
ordenança.
7.- Propostes per via d’urgència
No se’n presenten.
8.- Mocions per via d’urgència
No se’n presenten.
9.- Precs i preguntes.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
perquè s’ha decidit treure els contenidors d’escombraries que hi havia al Camí de les
Roquetes.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Explica que els usuaris del Camí de les Roquetes continuen tenint contenidors
però que s’ha decidit amagar-los ja que gent incívica havia convertit el lloc en un abocador.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta si
caldrà fer alguna modificació de Pressupost per la redacció del projecte de la variant que
sembla que està engegat.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el cost del projecte de la variant, amb l’acord
que s’ha aconseguit amb la Mancomunitat de municipis és gratuït i el redacta “Barcelona
Regional.”
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre- EPM:
Avança que es farà una modificació del pressupost per incorporar el romanent del 2007. En
relació a la variant, explica que la Generalitat ha dit a l’Ajuntament que no aprovarà el POUM
de la Palma si no es dibuixa una variant, amb la qual cosa, tots havien hagut d’assumir la
construcció d’aquesta infraestructura. Diu que la proposta de l’Ajuntament és que la variant
surti des de la corba de la Victòria, passi per darrera Can Via i vagi soterrada fins a la sortida
a Can Paulet. Diu que conseqüentment es presentaran al·legacions al Pla Territorial
Metropolità de Barcelona per aconseguir que la variant pugui desembocar a la Masia de Can
Mascaró.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el Ple va aprovar crear una Comissió per tractar el tema de la variant i que no s’ha informat
als membres d’aquesta de cap tipus d’informació. Demana que s’informi als regidors
d’aquestes qüestions més enllà de tractar-les en el Ple per la gent del poble.
Avança que el seu grup donarà suport a aquest traçat, si és com s’ha explicat, ja que la
proposta de CiU era molt semblant.
Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya: Es congratula que CiU vulgui la variant ja que quan estava al govern i va aprovar
inicialment el POUM no la van pas dibuixar. Explica que el seu grup vol la variant perquè la
gent que viu prop la carretera no hagi de suportar el trànsit que provoquen els 20.000
vehicles diaris.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Sobre la creació d’una Comissió per tractar el
tema de la variant, comenta que no va ser fins a mitjans de la setmana passada quan es va
rebre de CiU l’escrit en què nomenaven els seus representants, en concret nomenaven
representants tants per Convergència Democràtica, com per Unió Democràtica. Aclareix que
el que va acordar el Ple era un representant per grup municipal.
I essent les vint-i-una hores i quinze 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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