ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/2008 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA NOU DE MAIG DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a nou de maig 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 Maria 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, si s’escau, d’actes anteriors.
2.- Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia 145/08, de 14 de febrer i 376/2008, de 23
d’abril de 2008, de delegació de la competència de l’alcalde per a celebrar matrimoni civil.
3.- Ratificació de l’acord adoptat per la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de
data 28 d’abril de 2008, relatiu a l’aprovació inicial del Pla director del servei municipal
d’abastament d’aigua potable.
4.- Aprovació de la modificació núm. 2 de l’ordenança municipal de circulació, pel que fa a la
reducció de les sancions.
5.- Aprovació de l’ampliació de l’acord adoptat per la sessió ordinària del ple de data 11 de
gener de 2008, en relació a la delegació de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic en la Diputació de Barcelona.
6.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei municipal
d’abastament d’aigua potable, mitjançant concessió, amb la mercantil SOREA, SA.
7.- Propostes per via d’urgència.
8.- Moció presentada pels grups municipals de La Palma Sempre-Entesa pel progrés
municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya rebutjant l’estudi de variant de la carretera
BV-2421 redactat per la Direcció General de Carreteres.
9.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió donant suport a la
candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la
UNESCO.
10.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió rebutjant el Decret Llei
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
11.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre el traçat consensuat
de la variant de la carretera BV-2421.
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12.- Mocions per via d’urgència.
13.- 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 14
de març de 2008.
Una vegada s’ha procedit a la votació, la mateixa ha estat aprovada per unanimitat.
2.- Donació de compte dels Decrets d’Alcaldia 145/08, de 14 de febrer i 376/2008, de 23
d’abril de 2008, de delegació de la competència de l’alcalde per a celebrar matrimoni
civil.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 145/08 DICTAT PER L’ALCALDIA,
RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A CELEBRAR MATRIMONI
CIVIL EN UN REGIDOR.
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 14 de febrer de 2008:
“DECRET 145/2008
PROCEDIMENT
Denominació: Delegació d’atribucions, amb caràcter específic, de l’Alcaldia en el regidor
d’aquest Ajuntament Sr. Josep M. Llop i Rigol.
MOTIVACIÓ
Atès que l'article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que l'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, a excepció de les
específicament determinades al mateix precepte.
Vist que l'article 43 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, determina que
l'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de
Govern Local i en els tinents d'alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que pot
efectuar en favor d'altres regidors, per a actes específics.
Atès que l’art. 51 del Codi Civil preveu que serà competent per autoritzar matrimonis civils, el
Jutge encarregat del Registre Civil i l’Alcalde del municipi on es celebri el matrimoni, o
regidor en qui delegui.
Vist l’escrit presentat pel regidor d’aquesta Corporació, Sr. Josep M. Llop i Rigol, en data 11
de febrer de 2008, segons consta en l’assentament d’entrada núm. 516 del Registre General
Municipal, en el qual sol·licita a aquesta Alcaldia la delegació especial, en favor seu, per a
poder celebrar el matrimoni civil entre el senyor a Joan Requena Cases i la Sra. Núria Llop
Casamada, el proper dia 26 d’abril de 2008.
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DISPOSICIÓ
He resolt:
Primer: DELEGAR, en favor del regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Josep M. Llop i Rigol, la
competència per a celebrar el matrimoni civil entre el Sr. Joan Requena Cases i la Sra. Núria
Llop Casamada, que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament, el proper dia 26 d’abril de
2008.
Segon: NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució a l'interessat, als contraents senyor
Joan Requena Cases i Senyora Núria Llop Casamada, i al Jutjat de Pau de La Palma de
Cervelló, publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i donar-ne compte en
el proper Ple municipal.” “.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 376/08 DICTAT PER L’ALCALDIA,
RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A CELEBRAR MATRIMONI
CIVIL EN UNA REGIDORA.
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 23 d’abril de 2008:
“DECRET 376/2008
PROCEDIMENT
Denominació: Delegació d’atribucions, amb caràcter específic, de l’Alcaldia en la regidora
d’aquest Ajuntament Sra. Mª. Pilar Joaniquet i Anmella.
MOTIVACIÓ
Atès que l'article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que l'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, a excepció de les
específicament determinades al mateix precepte.
Vist que l'article 43 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, determina que
l'alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de
Govern Local i en els tinents d'alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que pot
efectuar en favor d'altres regidors, per a actes específics.
Atès que l’art. 51 del Codi Civil preveu que serà competent per autoritzar matrimonis civils, el
Jutge encarregat del Registre Civil i l’Alcalde del municipi on es celebri el matrimoni, o
regidor en qui delegui.
Vist l’escrit presentat per la regidora d’aquesta Corporació, Sra. Mª Pilar Joaniquet i Anmella,
en data 22 d’abril de 2008, segons consta en l’assentament d’entrada núm. 1427 del
Registre General Municipal, en el qual sol·licita a aquesta Alcaldia la delegació especial, en
favor seu, per a poder celebrar el matrimoni civil entre el senyor Manuel Moreno Lázaro i la
Sra. Bohdana Korol, el proper dia 25 d’abril de 2008.
DISPOSICIÓ
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He resolt:
Primer: DELEGAR, en favor de la regidora d’aquest Ajuntament, Sra. Mª Pilar Joaniquet i
Anmella, la competència per a celebrar el matrimoni civil entre el Sr. Manuel Moreno Lázaro i
la Sra. Bohdana Korol, que tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament, el proper dia 25
d’abril de 2008.
Segon: NOTIFICAR el contingut d’aquesta resolució a l'interessat, als contraents senyor
Manuel Moreno Lázaro i Sra. Bohdana Korol, i al Jutjat de Pau de La Palma de Cervelló,
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i donar-ne compte en el proper
Ple municipal.” ”.
Una vegada feta la donació de compte s’han produït les següents intervencions:
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Pregunta
al senyor Alcalde perquè es dóna compte d’aquests Decrets al Ple i no de la resta.
Secretària Interventora: Respon dient que la normativa obliga a donar-ne compte de forma
expressa al Ple atès que es tracta d’una delegació de competències de l’Alcalde.
3.- Ratificació de l’acord adoptat per la sessió extraordinària de la Junta de Govern
Local de data 28 d’abril de 2008, relatiu a l’aprovació inicial del Pla director del servei
municipal d’abastament d’aigua potable.
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 28 D’ABRIL DE 2008, RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA
DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Vist l’acord de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2008.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2008 que tot seguit es
transcriu:
“Procediment
Codi: : 02-206-08-02
Denominació: PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DEL
SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
Vist que és urgent l’aprovació d’aquest Pla abans de la celebració del proper Ple ordinari per
tal de justificar la subvenció concedida per l’ACA amb data 2 d’abril de 2007.
Vist el Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua potable redactat per l’Enginyer
Industrial, Sr. Josep Ma. Ferrao Quintana.
Atès que el pressupost general de l’execució d’aquest Pla importa la quantitat de vuit-cents
trenta-tres mil sis-cents quaranta-vuit euros ( 833.648 €).
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Vist l’informe tècnic, emès el dia 11 d’abril de 2008, per l’Enginyer Municipal, en relació al Pla
director presentat i les documentacions complementàries presentades amb data 11 de març
de 2008 pel Sr. Ferrao.
De conformitat al que preveu l’article 50 de la Llei de Règim Jurídic i procediment
Administratiu Comú, i l’article 37 del Reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals.
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment el Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua potable,
redactat per l’Enginyer Industrial, Sr. Josep Ma. Ferrao Quintana, el pressupost del qual
ascendeix a la quantitat de vuit cents trenta-tres mil sis-cents quaranta vuit euros (833.648€).
Segon: Sotmetre’l a informació pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. Durant aquest termini els interessats el podran examinar i
formular-hi les al·legacions que considerin pertinents, amb el benentès que en el cas que
conclòs el termini, no s'hagin presentat suggeriments, al·legacions o reclamacions, el
projecte esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar nou acord.
Tercer: Ratificar aquests acords en el proper Ple que se celebri.
La Palma de Cervelló, 25 d’abril de 2008
L’alcalde
Xavier González i Alemany”
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:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que es tracta d’un projecte que va
encarregar l’anterior govern. Diu que té per objecte l’estudi de l’estat actual de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del municipi, i fer una diagnosi de la demanda futura. Comenta
que ha tingut en compte una previsió de creixement de fins a 5.000 habitants. Explica que
l’aprovació inicial, condicionada a la ratificació per part del Ple, es va fer per Junta de Govern
Local per tal de poder entrar dins de termini per justificar una subvenció que ha concedit
l’Agència Catalana de l’Aigua. Diu, per últim, que el dia 24 d’abril de 2008 es va celebrar una
Comissió Informativa d’Urbanisme en la que hi va ser present el tècnic redactor del projecte,
per explicar amb detall més tècnic el contingut del projecte
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que el seu govern va encarregar aquest Pla Director per saber quin era l’estat de la
xarxa d’aigua potable, i per conèixer quines eren les millores que calia fer. Diu que es va fer
de forma externa a la pròpia concessionària del servei, per conèixer les mancances de forma
més objectiva. Avança que el seu grup hi votarà en contra perquè veuen amb preocupació
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l’horitzó de creixement que planteja el Pla Director. Diu que es preveu un creixement de 520
habitatges a un promig de 4 ocupants per habitatge, tot i que la mitjana a Catalunya és de
2,3 persones per habitatge. La qual cosa significa, al seu parer, que es construiran un munt
de pisos pastera a la Palma. Continua dient que d’aquests 520 habitatges, 230 no tenen una
ubicació determinada, per tant, només poden emplaçar-se o al Camí de les Roquetes o al
Pla de Sant Joan, tot plegat, diu, significa que durant els propers 5 anys la Palma creixerà
amb 1.000 habitatges més.
Diu que no entra a valorar el creixement, però pensa que el govern està amagant la veritat.
Per això, i perquè hi volen presentar al·legacions, hi votaran en contra.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Comença dient que el Sr. Llop diu mentides. Diu que va ser el grup de CiU qui proposava fer
1.000 habitatges, i que ells s’hi van oposar. Explica que el Pla Director fixa el límit del
creixement, durant els propers 5 anys, en 520 habitatges, no 1.000. Continua dient que
preveu que d’aquests 520 habitatges, 100 creixin en el nucli, 170 a Can Ollé, al contrari del
que proposava CiU que eren 290, 20 més a Can Vidal, i 230 a nous sectors al voltant del
nucli, és a dir, al Camí de les Roquetes, però també a l’Amarena, Can Benet i Can Pongem.
Diu que el fet que el tècnic redactor prevegi, pel seu càlcul de consums, que cada habitatge
pot tenir 4 persones vivint-hi, no implica ni molt menys, que el govern vulgui construir pisos
pastera, sinó que és un criteri maximalista de càlcul que no es pot treure fora de context.
Acaba dient que ell, a títol personal hi presentarà una al·legació, i que si el grup de CiU no el
vol aprovar, que no ho faci.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Respon al Sr. Gràcia dient que hi ha altres maneres de calcular, tècnicament, les puntes de
demanda, i que posar més ocupants del compte en els habitatges implica fer un càlcul irreal.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Explica que fer aquests càlculs pessimistes ha permès veure que, tot i el creixement
proposat, no caldrà desdoblar la canonada que arriba fins a Granja Garcia i que és
compartida amb Cervelló, ja que amb la xarxa actual, el municipi va sobrat.
4.- Aprovació de la modificació núm. 2 de l’ordenança municipal de circulació, pel que
fa a la reducció de les sancions.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.
ANTECEDENTS

Atès la providència d’Alcaldia dictada el dia 5 de maig 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.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
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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:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles
de La Palma de Cervelló, el text de la qual es relaciona tot seguit:
- Substituir de l’article 73.3 paràgraf primer la frase “amb una reducció del 30% sobre la
quantia que s’hagi consignat en el butlletí de denúncia, o en el seu defecte, a la notificació
posterior de la denúncia per part de l’instructor de l’expedient”, i de l’article 73.3 paràgraf
segon, la frase “Si es fessin efectives abans que es dicti resolució de l’expedient
sancionador, gaudiran d’una reducció del 30% sobre la quantia de la multa”, per la frase, “Si
es fessin efectives abans del termini d’un mes, a partir de la notificació de la denúncia,
gaudiran d’una reducció del 30% sobre la quantia de la multa”
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.

Xavier González i Alemany
Alcalde”
El resultat d’aquesta votació ha estat l’aprovació de la modificació proposada per unanimitat
dels regidors.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que el grup de CiU hi està a favor però creu que amb la modificació proposada
s’està reduint el temps per a fer efectiu l’import de la multa de forma bonificada, i pensa que
hi ha altres maneres de reduir les sancions i suggereix aplicar reduccions del 50% o
modificar els imports, tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Sra. Menal que entenen que
el termini d’un mes és suficient per fer efectiu l’import d’una multa de forma bonificada.
5.- Aprovació de l’ampliació de l’acord adoptat per la sessió ordinària del ple de data
11 de gener de 2008, en relació a la delegació de les facultats de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic en la Diputació de Barcelona.
“PROPOSTA D’ACORD PER TAL D'AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL
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DEL DOMINI PÚBLIC, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el passat dia
11 de gener de 2008, pel qual es delegà en la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió
i recaptació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Atès que dita delegació no contemplava expressament la delegació de les funcions
d’inspecció pròpies d’aquesta taxa.
Atès que per les característiques d’aquesta taxa es va imprescindible delegar en la Diputació
a més, les funcions d’inspecció tributària, que per tal d’exercir les funcions contemplades en
l’art. 141 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
De conformitat al que estableix l’art. 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que preveu que les Entitats
locals poden delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades, les facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Modificar l’apartat primer de l’acord adoptat pel Ple del dia 11 de gener de 2008,
de delegació de les funcions de gestió i recaptació de la TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL, pel que fa a l’ampliació de
dita delegació a les funcions d’inspecció tributària de la taxa, introduïnt el següent:
•
•
•

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents i qualsevol altre acte necessari
per a l’efectivitat dels anteriors

SEGON.- Confirmar, en tots els seus termes, la resta d’acords adoptats.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

Xavier González i Alemany
Alcalde”
El resultat d’aquesta votació ha estat l’aprovació de la proposta per unanimitat dels regidors.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
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Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que, al tractar-se d’un simple descuit en la redacció de l’anterior aprovació, hi
votaran a favor.
6.- Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei municipal
d’abastament d’aigua potable, mitjançant concessió, amb la mercantil SOREA, SA.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE, MITJANÇANT CONCESSIÓ, AMB LA MERCANTIL SOREA, SA.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió celebrada el dia 29 de març de 1996,
va adjudicar a la mercantil “ Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA SOREA”, el
concurs convocat per a concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable.
Vist que el contracte signat, el dia 18 de maig de 1996, entre l’Ajuntament de Cervelló i la
mercantil adjudicatària establia que el termini de la concessió seria de dotze anys, a comptar
des de la data de la signatura.
Atès que en dit contracte es contemplava la possibilitat d’establir pròrrogues, a elecció de la
Corporació, com una de les opcions d’establiment de la data concreta de finalització de la
concessió, no podent superar la durada total, el termini de cinquanta anys, incloses les
pròrrogues.
Vist que la citada concessió finalitza, d’acord amb el contracte, el proper dia 18 de maig de
2008, per haver transcorregut el termini de dotze anys de durada del contracte.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament endegar la tramitació administrativa necessària per tal
de dur a terme una nova licitació pública de dit contracte.
Vist que l’últim estudi de tarifes de la concessió s’aprovà l’any 2001, i que, tot i no haver-se
produït una nova revisió de tarifes, l’equilibri econòmic de la concessió ha quedat establert
fins a la finalització de la mateixa, segons el que estableix la clàusula quarta del conveni
signat entre aquest Ajuntament i SOREA, SA, el dia 27 de desembre de 2006.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: PRORROGAR el contracte administratiu signat entre l’Ajuntament de Cervelló, i la
mercantil “ Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA SOREA”, de concessió del
servei municipal d’abastament d’aigua potable, per un termini de set mesos, a comptar a
partir de la data de finalització del mateix, és a dir, fins el dia 18 de desembre de 2008,
termini durant el qual es durà a terme la nova licitació pública i posterior adjudicació del citat
contracte.
Segon: REQUERIR a la mercantil SOREA, SA, actual concessionària del servei per tal que,
en el termini màxim de quinze dies, presenti davant d’aquest Ajuntament, un nou estudi de
tarifes que, prèvia aprovació del mateix, haurà de regir les noves tarifes aplicables durant el
període de pròrroga del contracte.
Tercer: COMUNICAR aquests acords a la mercantil “Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SA SOREA”.
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La Palma de Cervelló, 6 de maig de 2008

L’alcalde
Xavier González i Alemany “
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots favorables 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 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:
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EMP:
Explica que quan la Palma encara pertanyia a Cervelló, es va adjudicar a l’empresa SOREA
la concessió del servei de subministrament d’aigua potable. Continua dient que amb la
segregació, la Palma es va subrogar en aquest contracte i que el mateix, finalitza el proper
dia 18 de maig. Diu també que davant la finalització del termini es poden fer dues coses, bé
una nova adjudicació, bé aprovar una pròrroga.
Avança que el govern vol engegar una nova licitació perquè ara, després de l’aprovació del
Pla Director, és el moment oportú per encarar les mancances que tenim. Diu que si no s’ha
fet abans és perquè l’Ajuntament ha hagut de fer front a diverses qüestions al respecte.
Primer, que al juny del 2007, es van trobar que SOREA tenia un conveni signat per l’anterior
govern amb el qual se li compensava a la concessionària la revisió de les tarifes del servei
que no s’havia fet des de l’any 2001, fet pel qual l’Ajuntament havia de fer-los efectius
90.000 euros. Un altre motiu, és perquè l’Ajuntament tampoc havia liquidat a SOREA els
comptes del 2003, 2004, 2005, 2005, 2006 i 2007, i s’ha hagut de fer ara.
Explica que, una vegada fet això, s’estan estudiant els plecs de la nova concessió i avança
que els mateixos consideraran la tarifa com un preu que contingui tres elements: el cost de
l’aigua d’ATLL, el benefici industrial de concessionari i el cànon. Diu també que el què es vol
és saber exactament què cobrarà la concessionària al ciutadà pel consum d’1m3 d’aigua, per
tal que el tancament a final d’any sigui més clar. I diu que no es vol que el concessionari
pagui, amb el cànon, un préstec encobert, com el que SOREA va pagar l’any 1996 a
l’Ajuntament de Cervelló de 200.000.000 de pessetes.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu
que avui s’hauria d’estar aprovant l’adjudicació de la nova concessió, i no allargant l’actual
contracte. Comenta que des del mes de juny de 2007 el govern sabia que la concessió
finalitzava i que es podien fer dues coses, un nou concurs amb concurrència, transparència i
publicitat, o bé, una pròrroga del que tenim ara, i diu que això últim és el que ha preferit el
govern de la Palma. Diu que, tot i tenint a la Secretària, la Diputació, l’ACM, 5 regidors i un
Alcalde que treballa 40 hores setmanals, que en 10 mesos no s’hagin pogut redactar els
plecs d’aquesta concessió és perquè les coses no es tenen clares i hi ha un greu problema
de gestió.
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Explica que l’any 2005 o 2006 SOREA va demanar a l’Ajuntament fer una revisió de tarifes ja
que no s’havia adonat que, des de l’any 2001, no se n’havia fet cap més. Explica que el
govern li va dir que no es revisaria perquè es tenia previst fer una nova concessió i que seria
llavors el moment de parlar-ne.
Acaba dient que el seu grup no s’oposarà a la pròrroga de set mesos perquè no vol que el
dia 18 de maig, la Palma es quedi sense aigua potable.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Comença dient que els comentaris amb sorneguera de les 40 hores de treball de l’Alcalde
són de molt mal gust. Continua dient que l’Ajuntament està treballant en el tema, que es té
un plec fet, que s’ha parlat amb diverses empreses, i que s’ha fet amb un any, la feina que el
govern de CiU no havia fet en quatre, com és aprovar les liquidacions.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que el govern de CiU va fer la seva feina perquè quan SOREA va demanar al 2006
fer una revisió de tarifes, es va aprovar un conveni que establia una revisió de tarifes fins al
2007, és a dir que aquest fet, no impedeix que es pugui fer un nou contracte. Acaba dient
que si no s’ha fet és perquè no ho han volgut o no n’han sabut.
7.- Propostes per via d’urgència
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que el seu grup en presenta una sobre ocupacions de l’Alcalde i procedeix a la
seva lectura:
“Moció d'urgència que presenta al ple el Grup Municipal de Convergència i Unió per
a l'amonestació del Sr. alcalde Sr. Xavier Gonzàlez i Alemany.
Justificació de la urgència: cal que el Sr. alcalde cessi en les seves activitats professionals
alienes a l'alcaldia de forma immediata.
Atès que el ple municipal de 13 de juliol de 2007 de l'ajuntament de la Palma de Cervelló va
acordar que el Sr. alcalde exerciria el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.
Atès que és públic i notori que el Sr. Xavier Gonzàlez i Alemany compatibilitza la seva
dedicació a l'ajuntament amb una activitat professional com a dependent d'una llibreria
papereria de la Palma.
Atès que el Grup municipal de CiU ha rebut queixes de diversos veïns i veïnes que han
assenyalat els fets esmentats, dels que han estat testimonis en dates com ara Sant Jordi, i
n'han exigit explicacions.
El Grup Municipal de CiU proposa al ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Amonestar el Sr. Alcalde, Xavier Gonzàlez i Alemany, per haver incomplert el
mandat del ple municipal en virtut del qual ha d'exercir el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva.
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Segon .Exigir que de forma immediata cessi en l'exercici d'activitats professionals alienes a
l'exercici de l'alcaldia, fins que el ple no li reconegui un règim de dedicació diferent de
l'actual.
La Palma de Cervelló, 9 de maig de 2008

El portaveu,
Josep Maria Llop i Rigol”
A continuació es vota sobre la urgència de la moció, essent el resultat de la mateixa,
l’aprovació de la urgència per unanimitat dels regidors.
El resultat de la votació, en quan al contingut de la proposta, ha estat la seva desestimació,
essent el resultat de la votació el següent:
Hi han votat en contra 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 a favor 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:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que fa quinze anys que treballa en
aquesta botiga. Diu que quan va decidir crear La Palma Sempre es va desvincular
administrativament del negoci, aspecte que convida a comprovar. Continua dient que només
hi va a les tardes lliures a veure als seus companys i que el dia de Sant Jordi, només hi va
anar per la tarda. Acaba dient que tot plegat li sap molt de greu personalment.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que al seu grup no li agrada haver de presentar aquest tipus de propostes i diu que
es pensava que l’explicació que donaria seria una altra. Continua dient que encara que el Sr.
Alcalde no cobri per fer-ho, el fet d’atendre clients en la llibreria implica no respectar el règim
de dedicació exclusiva. Comenta que si tingués una inspecció de treball, a tots els efectes hi
constaria treballant amb la qual cosa, està desatenent el mandat del ple que li va aprovar
una dedicació exclusiva. Acaba dient que no li estan demanant que no vagi a la botiga,
simplement que s’aprovi un altre tipus de dedicació.
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del PSC-PSOE:
Pregunta al regidor Sr. Llop quin tipus de dedicació tenia quan ell era Alcalde, i què eren les
hores que dedicava a la Universitat.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Respon a la regidora Sra. Joaniquet que ell tenia una dedicació plena, no exclusiva, fet que li
permetia compatibilitzar la seva tasca a la Univeristat.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Interromp el parlament del regidor Sr. Llop i li pren
la paraula. Comenta que passa al següent punt de l’ordre del dia i que si té alguna cosa més
a dir, ho faci en el torn de precs i preguntes.
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8.- Moció presentada pels grups municipals de La Palma Sempre-Entesa pel progrés
municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya rebutjant l’estudi de variant de la
carretera BV-2421 redactat per la Direcció General de Carreteres.
“Moció que presenten els grups municipals de LPS i el PSC al Ple Municipal.
Atès que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya en la reunió del
passat 19 de febrer, amb el Director General de Carreteres Sr. Jordi Follia i el Secretari de
Mobilitat Sr. Manel Nadal, van condicionar l’aprovació del POUM a la reserva de sòl per a
una variant de la BV-2421.
Atès que en la reunió del dia 11 de març el Consell Assessor del POUM va acordar de forma
rotunda i unànime el rebuig a l’estudi de variant presentat per la Direcció General de
Carreteres el 2001.
Atès el rebuig que tots els grups polítics i la ciutadania han mostrat davant de l’esmentat
estudi.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló a l’estudi de variant de
la carretera BV-2421 redactat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya el 2001, pel seu elevat impacte ambiental, territorial i social.
Segon.- Demanar a l’Ajuntament de La Palma que encarregui la redacció d’un estudi tècnic
d’alternatives a la variant al seu pas pel terme municipal, com a element de consens en la
redacció del Pla General.
Tercer.- Comunicar aquesta moció als Ajuntaments de Corbera de Llobregat, de Cervelló, de
Sant Andreu de la Barca i de Pallejà i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.

La Palma de Cervelló, 5 de maig de 2.008”
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre- EPM:
Llegeix la moció i demana consensuar-la amb el grup municipal de Convergència i Unió.
Comenta que en l’anterior Ple també hi havia dues mocions sobre el tema, que es van retirar
per consensuar-les i que ara, se’n tornen a tenir dues, amb la qual cosa, proposa fer una
aproximació.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu
que el seu grup celebra que s’accepti la seva proposta per consensuar un tema tan important
com és la variant i que planteja retirar la seva, si s’accepten alguns aspectes que proposen.
Comenta que el seu grup ha presentat una moció per consensuar-la tan bon punt s’han
assabentat que l’opció del govern tripartit de la Generalitat és fer passar la variant pel costat
de la riera, atès que és la opció més barata. Diu que això se sap de forma oficial, per una
resposta que va signar el Conseller Nadal a una pregunta parlamentària del grup de
Convergència i Unió. Per això, acaba dient que és molt important de posar-se d’acord i que,
una vegada introduïdes algunes transaccions, retira la seva moció.
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La moció que finalment s’ha sotmès a votació, ha estat la següent:
“Moció consensuada entre tots els grups municipals en relació al traçat de la

futura variant de la carretera BV 2421, en el seu pas per la Palma de Cervelló.
Atès que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya en la reunió del
passat 19 de febrer, amb el Director General de Carreteres Sr. Jordi Follia i el Secretari de
Mobilitat Sr. Manel Nadal, van condicionar l’aprovació del POUM a la reserva de sòl per a
una variant de la BV-2421.
Atès que en la reunió del dia 11 de març el Consell Assessor del POUM va acordar de forma
rotunda i unànime el rebuig a l’estudi de variant presentat per la Direcció General de
Carreteres el 2001.
Atès el rebuig que tots els grups polítics i la ciutadania han mostrat davant de l’esmentat
estudi.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló a l’estudi de variant de
la carretera BV-2421 redactat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya el 2001, pel seu elevat impacte ambiental, territorial i social.
Segon.- Demanar a l’Ajuntament de La Palma que encarregui la redacció d’un estudi tècnic
d’alternatives a la variant al seu pas pel terme municipal, com a element de consens en la
redacció del Pla General.
Tercer.- Una vegada consensuada una proposta de traçat, crear una comissió, que serà
presidida pel Sr. Alcalde, i integrada per un membre de cada grup municipal, que porti a
terme les següents actuacions:
a) Presentar la proposta de variant de la Palma als ajuntaments dels pobles veïns perquè li’n
donin suport.
b) Presentar aquest traçat de manera conjunta a la ciutadania del poble de la Palma.
c) Presentar la proposta de variant de la Palma a la Generalitat de Catalunya, i pactar-hi la
redacció del projecte corresponent, la seva aprovació i la seva execució.
Quart.- Comunicar aquests acords a tots els Grups del Parlament de Catalunya, al President
de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, als
Ajuntaments de Corbera de Llobregat, de Cervelló, de Sant Andreu de la Barca i de Pallejà.”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat, és a dir, amb els vots favorables
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
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.
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9.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió donant suport a la
candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la
UNESCO.
“Moció de suport a la candidatura dels castells com a patrimoni cultural i immaterial de
la humanitat, de la UNESCO
Atès que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, està impulsant una candidatura
per tal que els Castells siguin reconeguts coma patrimoni cultural i immaterial de la humanitat
de la UNESCO.
Atès que els castells s’han convertit en una de les expressions més brillants de la cultura
popular i tradicional a Catalunya. Van començar a adquirir protagonisme al segle XVIII, en
els balls populars de cercavila de les moixigangues o ball de valencians. La primera
documentació que prova l’existència de colles castelleres és del 1805; actualment hi ha una
seixantena d’agrupacions o colles en actiu escampades arreu del país, la qual cosa és un
bon indicador de la pervivència de la tradició i de la vitalitat del fet casteller.
La tradició de bastir construccions humanes és una realitat viva i dinàmica en l’àmbit
territorial que li és propi. Els castells han esdevingut un fenomen singular en l’àmbit mundial,
un referent simbòlic de la cultura catalana al món, sòlidament arrelat a la societat, culturalment transcendent i, alhora, un fenomen plàstic d’una gran bellesa que transmet emoció.
Però l’autèntica virtut dels castells –més enllà de l’atractiu i el valor intrínsec que tenen com a
construccions humanes–, el que els ha fet perdurar en el temps, és la capacitat d’integració
social: permeten que les persones que hi participen (siguin homes o dones, i independentment del seu origen social i geogràfic i de la seva edat) posin el seu esforç individual per
sobre de les diferències i de manera desinteressada per a assolir solidàriament un objectiu
comú, compartit i col·lectiu.
Atès que aquests valors universals són el veritable patrimoni dels castells, que, oberts com
estan a tothom, volen compartir amb la resta de la humanitat.
Atès que el Parlament de Catalunya, amb el suport de totes les forces representades, va
donar suport a aquesta iniciativa mitjançant declaració institucional llegida al ple parlament el
dia 17 d’abril d’aquest any.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Donar suport a la candidatura per a la inscripció dels castells a la llista
representativa del patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.
Segon.- Notificar la moció a la delegació de la UNESCO a Catalunya, a la Coordinadora de
Colles Castelleres de Catalunya, i al President del Parlament de Catalunya.”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat, és a dir, amb els vots favorables
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
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

15

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:
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Llegeix
la moció.
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del PSC-PSOE:
Pregunta a la regidora Sra. Menal si creu en la moció que ha presentat atès que abans de
procedir a la seva lectura ha dit que no era important pel poble. Considera que és una falta
de respecte.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Respon
a la regidora Sra. Joaniquet dient que sí que se la creu però que ha començat dient que no
era d’importància cabdal pel poble com ho era el tema que s’acabava de votar, és a dir, el
tema de la variant. Diu que no és ni molt menys cap falta de respecte sinó un simple
comentari.
10.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió rebutjant el Decret
Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
“ MOCIÓ DE REBUIG DEL DECRET LLEI 1/2007, DE 16 D’OCTUBRE, DE MESURES
URGENTS EN MATÈRIA URBANÍSTICA.

Catalunya ha estat capdavantera en la cooperació interinstitucional i en la defensa de
l’autonomia local. Molts dels nostres municipis tenen una història mil·lenària conjuntament
amb la del país. Amb el retorn de l’etapa democràtica, des de la proximitat dels governs
locals s’ha actuat incidint en matèries on les competències eren concurrents o compartides
amb altres administracions.
Els ajuntaments han actuat sempre en defensa dels seus ciutadans promovent polítiques
locals, d’acord amb la seva autonomia institucional i han hagut de planejar i prioritzar moltes
accions fruit de la proximitat i malgrat la migradesa dels recursos locals.
Conjuntament amb el Parlament de Catalunya hem impulsat la reforma de l’estatut, veritable
norma constituent del nostre marc d’autogovern i amb l’aprovació del nou text els ens locals
de Catalunya albiràvem una etapa de col·laboració amb el Govern del país que no de
confrontació amb el món local.
Les polítiques d’habitatge son una prioritat que totes administracions i les forces polítiques
del parlament hem de consensuar per tal de pal·liar una mancança que afecta de forma
acusada als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i de forma especial a tots aquells que han
d’accedir al seu primer habitatge.
La solució a la manca de sòl per poder generar habitatge assequible hauria de passar per
establir mecanismes de pacte de manera anàloga al que s’ha intentat amb el Pacte per
l’habitatge, més que per fórmules impositives i unilaterals com aquest Decret Llei.
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Resulta paradoxal que el primer decret llei aprovat a partir del nou text estatutari, el Decret
Llei 1/2007 del 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, vulneri de forma
flagrant l’autonomia municipal en impedir als ajuntaments la tramitació del seu planejament
com volen. Amb aquest decret es vulnera el principi d’autonomia local per quant el Govern
de la Generalitat, de manera unilateral, mitjançant la figura de les àrees residencials
estratègiques, pot alterar substancialment el planejament general de qualsevol municipi,
imposant una voluntat distinta a la continguda en els POUM’s, màxima expressió de la
voluntat municipal en l’ordenació del propi territori.
Creiem que la importància del contingut que regula aquesta normativa s’hauria de tramitar
pel procediment ordinari que l’Estatut estableix pels projectes de llei. La justificació
extraordinària i urgent que estableix el govern es només una excusa perquè el govern pugui
establir la nova figura de les àrees residencials estratègiques, mitjançant un Decret Llei,
sense passar pel debat democràtic i participatiu del Parlament de Catalunya.
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- MANIFESTAR el nostre rebuig al Decret Llei 1/2007 del 16 d’octubre de
mesures urgents en matèria urbanística, perquè vulnera de forma flagrant l’autonomia
municipal i és lesiu pel món local.
Segon.- DECLARAR que no existeixi cap raó d’urgència que justifiqui que es dicti pel
Govern aquesta normativa, amb la forma de decret llei, figura que l’ordenament jurídic
reserva per a circumstàncies de caire excepcional.
Tercer.- MANIFESTAR que la solució a la manca de sòl per poder generar habitatge
assequible hauria de passar per establir mecanismes de pacte de manera anàloga al que
s’ha intentat amb el Pacte per l’habitatge, més que per fórmules impositives i unilaterals com
aquest Decret Llei.
Quart.- INSTAR al Govern de la Generalitat que respecti la potestat municipal de planificar el
seu territori d’acord amb el principi de subsidiarietat i sense cap tipus d’imposicions, tuteles
ni condicionaments, establint els instruments necessaris que garanteixin la participació i el
consens entre totes les administracions com a principis que han de regir la formació dels
plans supramunicipals.
Cinquè.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords als diferents grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya per instar la modificació d’aquesta normativa i al Govern de la
Generalitat com expressió de la disconformitat del món local que veu la seva autonomia
municipal amenaçada pel decret llei dictat “per raons d’urgència” i de quantes actuacions
dimanants del text es facin sense el consens local.
La Palma de Cervelló, 6 de Maig de 2008
El portaveu de CIU
Josep Maria llop i Rigol “
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Els precedents acords han estat rebutjats amb els vots en contra 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 a favor 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:
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Llegeix
la moció.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el govern hi votarà en contra perquè no
creuen que el Decret Llei vulneri de forma flagrant el món local. Diu això perquè el Sr. Joan
Llort va venir a l’Ajuntament a proposar que el Pla de Sant Joan fos una d’aquestes àrees
residencials estratègiques que crear el Decret Llei. Comenta que van manifesta-hi la seva
oposició i que era un dimarts, i que quan divendres sortia publicada una llista amb 86 ARE’s
a Catalunya, a la Palma no n’hi havia cap, amb la qual cosa, entenen que en el cas de la
Palma s’ha respectat l’autonomia local.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que el procediment que crea el Decret Llei no preveu, en cap cas, que la consulta als
Ajuntaments sigui vinculant amb la qual cosa, ara potser el govern hi pot estar d’acord, però
pot ser que això no es respecti en un futur, per això el grup de Convergència i Unió hi està
en contra tant en la forma com en el fons.
11.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre el traçat
consensuat de la variant de la carretera BV-2421.
Moció retirada de l’ordre del dia a petició del grup municipal de Convergència i Unió, una
vegada ha estat aprovada una moció consensuada relativa a la mateixa qüestió, en el punt
núm. 8.
12.- Mocions per via d’urgència.
No se’n presenten.
13.- Precs i preguntes.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comença celebrant la generositat de tots els grups municipals per haver sabut consensuar
una qüestió tant important per la Palma com és el tema de la variant. Diu que està segur que
sabran treballar amb consens.
Segueix dirigint un prec a la regidora Sra. Joaniquet. Li demana que no actuï de forma tan
visceral. Comenta que la regidora Sra. Menal, quan parlava dels castells havia volgut dir que
el tema no tenia una transcendència immediata en els afers municipals, no que no fossin
importants.
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Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Vol puntualitzar que aquesta és la segona vegada
que s’arriba a un consens amb tots els grups, ja que la primera vegada va ser amb la
composició del Consell Assessor del POUM.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Continua dient que li ha sabut molt de greu que en un lloc de debat democràtic, com és el
Ple municipal, l’Alcalde no l’hagués deixat finalitzar els torns de rèplica i contrarèplica en el
punt de la proposta urgent que havia presentat el seu grup. Comenta que li ha sabut greu
haver de presentar aquesta proposta però que ha estat arrel dels comentaris que molta gent
li havia fet arribar. Diu que encara que hagi posat el negoci a nom de la senyora Teresa
Viudez Ortuño, ha d’adoptar els mecanismes legals necessaris per compatibilitzar les dues
feines.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Agraeix
que les preguntes que van quedar pendents en l’anterior Ple se’ls haguessin contestat però
recorda que encara faltava que el senyor Gràcia els fes arribar els extractes del compte
corresponent a la pòlissa de crèdit que havia contret l’Ajuntament.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre- EPM:
Reconeix que tenia pendent donar-li aquesta informació i acte seguit li fa entrega dels
extractes sol·licitats. Comenta que el dia en que figura el màxim descobert és el dia 26 de
desembre de 2007, amb -240.000 euros. Comenta que en l’últim extracte hi ha un saldo
positiu de 700.000 euros.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta com és que hi ha instàncies per contestar al grup de Convergència i Unió des de fa
mesos com per exemple la que fa referència al contracte del Sr. Jordi Roig o a la vorera de
Can Vidal.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Sra. Menal dient que ho
tindran present i que li respondran totes, igual que s’ha fet amb la resta.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que durant el mes d’abril es va rebre un nou requeriment de Carreteres de la
Generalitat dient que calia despintar el pas de vianants de l’Av. Catalunya. Pregunta què es
pensa fer al respecte.
Sra. Maria Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Respon al regidor Sr. Guilera dient que s’està en procés de resfaltar la Crta. BV-2421,
i que si una vegada asfaltada cal pintar de nou el pas de vianants, ho farà la mateixa
empresa.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
la web municipal no s’actualitza amb la freqüència que tocaria. Pregunta quin és el procés
que es segueix la periodicitat.
Sr. Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Comenta que cada setmana es va actualitzant entre dues i tres vegades tot i que diu que les
notícies antigues no es retiren totes.
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Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana
que es pengi l’ordre del dia dels plens municipals a la web.
Sr. Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon a la regidora Sra. Menal dient que en pren nota i que a partir d’ara es farà.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu
que normalment anava a llençar les escombraries al carrer Sant Jordi i que ara no ho pot fer.
Pregunta què passa.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica al regidor Sr. Llop que el camió de les
escombraries ara no pot passar per la finca de Can Ollé perquè el seu propietari ha tancat
l’accés i que per aquest motiu, s’han hagut de retirar els contenidors.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta si es va avisar de que es tancaria l’accés d’aquesta finca als propietaris que hi
tenien cotxes aparcats.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que el propietari va tancar la finca sense
avisar i que per això molta gent no va poder treure els cotxes que hi tenia estacionats.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Respon al Sr. Alcalde dient que es té constància que el dia 21 d’abril els propietaris de Can
Ollé van dirigir un escrit a l’Ajuntament advertint del seu propòsit de tancar l’accés i que
l’Ajuntament no va fer res.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que la carta del
dia 21 d’abril només deia que volien tancar la finca sense especificar cap data i que mai es
van pensar que tot anés tant ràpid.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Acaba dient que si la finca de Can Ollé ha servit d’aparcament de vehicles des del 2005, si
ara s’ha tancat, és perquè no s’ha sabut parlar amb el propietari.
I essent les vint-i-dues hores i vint 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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