ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3/2008 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA CATORZE DE MARÇ DE DOS MIL
VUIT.
La Palma de Cervelló, a catorze de març 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, Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen SáenzTorre i Jurado.
Ha excusat la seva assistència, el regidor Joan Garnés i Giberga.
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 del Decret d’Alcaldia 241/08, d’11 de març, sobre modificació dels
dies de celebració de la Junta de Govern Local.
3.- Ratificació de l’acord adoptat per la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data
19 de febrer de 2008, relatiu a la inclusió d’actuacions en el Registre de Necessitats en
l’àmbit d’Equipaments i Infraestructures, i Mobiliari d’Espai Públic en el marc del Pla de
Concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
4.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació pressupostària
núm. 5 del pressupost municipal vigent.
5.- Propostes per via d’urgència.
6.- Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa al reconeixement
del dret del poble Kosovar d’assolir pacífica i democràticament la seva independència.
7.- Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa a la Llei de
dependència
8.- Mocions per via d’urgència.
9.- Precs i preguntes.
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
Les actes plenàries que se sotmeten a aprovació són les corresponents a la sessió ordinària
del dia 11 de gener de 2008, i de l’extraordinària per elecció dels membres de les meses
electorals per les Eleccions a Corts Generals, del dia 13 de febrer de 2008.
El resultat de la votació ha estat el següent:
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- Acta de la sessió plenària del dia 11 de gener de 2008: Ha quedat aprovada per unanimitat
sense la introducció de cap esmena.
- Acta de la sessió plenària del dia 13 de febrer de 2008: Ha quedat aprovada per unanimitat
amb la introducció d’una esmena, proposada pel regidor del grup municipal de Convergència
i Unió, el senyor Josep Maria Llop i Rigol, per la qual es substitueix, de l’última pàgina la
paraula “migdia” per “vespre”.
2.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 241/08, d’11 de març, sobre modificació
dels dies de celebració de la Junta de Govern Local.
“ DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA RELATIU AL
DIA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 11 de març de 2008:
“DECRET DE L’ALCALDE 241/2008
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.07/
Denominació: Modificació dels dies de celebració de la Junta de Govern
Local.
MOTIVACIÓ
Vist que l’alcalde mitjançant Decret núm. 559/2007 de 17 de juliol aprovà la celebració de les
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes,
entre les 17:00 i les 20:00 h, a les dependències d’aquest Ajuntament.
Vist que a la sessió ordinària del Ple de data 14 de setembre de 2007, es donà compte del
Decret de l’alcalde número 559/2007 de 17 de juliol.
Atès que es fa necessari canviar el dia de celebració de les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local.
De conformitat a l’art. 23 LRBRL, l’art. 54 LMRLC, l’art. 38 i 44 ROF
DISPOSICIÓ
Resolc:
Primer: Modificar l’apartat segon del Decret 559/2007 de data 17 de juliol de 2007, la
redacció del qual un cop modificat queda com segueix:
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“La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària el primer i tercer dimecres hàbil de cada mes
entre les 17:00 h i les 20:00 h, a les dependències d’aquest Ajuntament”
Segon: Comunicar el contingut d’aquesta resolució als regidors afectats, i als portaveus dels
diferents grups polítics, pel seu coneixement i efectes.
Tercer: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne
compte al Ple, en la propera sessió que es convoqui.
La Palma de Cervelló, 11 de març de 2008
Xavier González Alemany
Alcalde”
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 a quin motiu respon aquest canvi de dia.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que és per causes
organitzatives.
3.- Ratificació de l’acord adoptat per la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 19 de febrer de 2008, relatiu a la inclusió d’actuacions en el Registre de
Necessitats en l’àmbit d’Equipaments i Infraestructures, i Mobiliari d’Espai Públic en
el marc del Pla de Concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
“PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 19 DE FEBRER DE 2008, RELATIU A LA INCLUSIÓ D’ACTUACIONS
EN EL REGISTRE DE NECESSITATS EN L’ÀMBIT D’EQUIPAMENTS I
INFRAESTUCTURES, I MOBILIARI D’ESPAI PÚBLIC EN EL MARC DEL PLA DE
CONCERTACIÓ DE XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011
Vist l’acord de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2008 que tot seguit es
transcriu:
“PROCEDIMENT
Codi: 3.311.08/02
Denominació: Sol.licitud d’inclusió d’actuacions en el registre de necessitats en l’àmbit
d’equipaments i infraestructures, i mobiliari d’espai públic en el marc del Pla de Concertació
de XBMQ.
MOTIVACIÓ
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Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el 20 de desembre de 2007 el Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i el seu Protocol General.
Atès que la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2008, aprovà
l’acord d’adhesió al Protocol General de Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2008-2011.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa a la junta de govern local que, actuant per delegació seva, adopti l’acord
següent:
Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Barcelona la inclusió de les actuacions que figuren en
l’annex a aquest acte en el Registre de Necessitats en l’àmbit d’equipaments i
infraestructures, i mobiliari d’espai públic en el marc del Pla de Concertació de Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.
La Palma de Cervelló, 19 de febrer 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 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:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica els projectes i les prioritats que consten
en l’annex a la proposta d’acord. Diu que s’ha demanat subvenció a la Diputació
essencialment per les mateixes obres per les quals es demanà subvenció al PUOSC.
Remarca però, que el projecte dels col·lector, en aquesta ocasió s’ha col·locat en l’anualitat
2009 i no 2008, com es va fer en el PUOSC.
Explica que aquest programa de subvencions de la Diputació obre la possibilitat d’adquirir
sòls per equipaments i això s’ha aprofitat, de manera que s’ha demanat subvenció per
adquirir sòl per a la construcció del CAP i de la biblioteca. Comenta que les sol·licituds estan
formulades de manera molt elàstica ja que serà després, en la Mesa de Concertació, on es
concretaran les possibles ubicacions dels equipaments.
Explica que també s’ha demanat subvencions per adquirir diferent mobiliari.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Aclareix d’entrada que, el seu grup estarà a favor de tot el que suposi obtenir recursos pel
poble. Continua dient que de la manera que estava configurat el POUM de la Palma,
l’adquisició dels sòls per a la construcció del CAP i de la biblioteca haguessin estat gratuïts.
Creu que el plantejament no és correcte ja que a més, implica destinar recursos públics a
una despesa que podria haver-se estalviat, i que el fet que l’adquisició d’aquest sòl es
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

4

prevegi en una prioritat 6, significa que tant el CAP com la biblioteca, no arribaran fins al
2013-2014.
Diu que la Taula de concertació no decideix la ubicació exacte dels equipaments, sinó que
serveix per decidir la quantitat de diners subvencionable en les diferents actuacions.
Demana al Sr. Alcalde que expliqui quina serà la ubicació exacte del CAP i de la biblioteca ja
que li sembla que estaven previstos a Can Iglesias.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Reitera que el programa XBMQ és molt elàstic a
diferència del PUOSC. Diu que la ubicació de Can Iglesias es va posar com a dada per
omplir la fitxa de sol·licitud de la subvenció, però que això és negociable i que es concertarà
entre els mesos de maig i juny.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
el seu grup no entén aquesta posició del govern quan existeix un Pla Parcial que ofereix els
sòls necessaris per ubicar el CAP i la biblioteca, que es podrien obtenir com a cessió
gratuïta. A més, diu que es preveu una despesa municipal de més d’1.000.000 d’euros, per
l’adquisició, quan es podrien obtenir gratuïtament.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Contesta al regidor Guilera dient que el tema de
Can Ollé està encallat perquè la Generalitat l’ha aturat. Amb la qual cosa, explica que
aquestes previsions, actualment, són inviables ja que es tracta d’una operació urbanística
poc rentable econòmicament parlant, a dia d’avui.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
la resolució de la Comissió d’Urbanisme no ha aturat res, simplement posa condicions a
aquest desenvolupament, i diu que és feina de l’equip de govern dur a terme la negociació
corresponent per tal de permetre l’obtenció d’aquests terrenys. Pregunta al Sr. Alcalde si
coneix algun sòl per equipaments que actualment es pugui adquirir a la Palma.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Guilera dient que la opció dels
equipaments del POUM, n’és una, però que en aquest cas s’ha obert una nova porta. Diu a
més, que s’està negociant amb propietaris de terrenys de la Palma, per fer aquestes
adquisicions.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Dirigint-se al grup de Convergència i Unió diu que si no entenen aquest posicionament és
perquè parteixen de models urbanístics diferents. Comenta que el govern actual no vol 350
habitatges en un sector per permetre adquirir nous sòls d’equipaments. Entén que el seu
grup va guanyar les eleccions perquè tenien un model de poble diferent, i això és el que
volen respectar.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Respon
al regidor Sr. Gràcia dient que del que s’està parlant és obtenir entre 400 i 600 metres
quadrats de terrenys, que en qualsevol cas s’obtindrien. Diu que el seu grup però, encara va
més enllà amb el POUM, de manera que, a més d’obtenir-se gratuïtament els terrenys, es
construirien els equipaments, també gratuïtament.
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Explica que Can Ollé donarà unes cessions dins l’àmbit, i res més, per això s’ha obert una
via de finançament nova que es vol aprofitar.
4.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació
pressupostària núm. 5 del pressupost municipal vigent.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 5/08 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL MITJANÇANT GENERACIÓ DE CRÈDIT

Vist el Decret de l’Alcaldia 242/08, d’11 de març, pel qual s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit núm. 5 del vigent pressupost municipal, mitjançant generació de
crèdits per nous ingressos no tributaris.
Atès que per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de nous ingressos no tributaris.
Vist que el finançament de la modificació de crèdit proposada és conseqüència de l’ingrés de
200.000 € no previstos en el Pressupost Municipal del 2008, corresponents al conveni signat
entre l’Ajuntament i Cementos Molins Industrial SAU, una vegada aquesta empresa ha
obtingut l’autorització ambiental per continuar l’activitat estractiva de la Cantera Anna, que
desenvolupa en aquest terme municipal.
Vist l’informe favorable emès per la Secretària Interventora en data 11 de març de 2008.
De conformitat als articles 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 43, 44 i 45 del RD 500/90.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la modificació número 5 del Pressupost municipal vigent, exercici 2008, per
mitjà d’una generació de crèdit, per un import de dos-cents mil euros (200.000 €), que es
finança amb nous ingressos efectivament recaptats, en els termes següents:
ESTAT D’INGRESSOS
Nous ingressos no previstos:
Partida

4,470,00

Nom
Transferències corrents d’empreses
privades

Consignació
inicial
500.000,00

Proposta
d’increment
200.000,00

Consignació
definitiva
700.000,00

ESTAT DE DESESPES
Despeses a finançar amb nous ingressos:

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

6

Partida

222,151,00
432,130,00
432,151,00
452,130,00
011,310,00

121,227,04

322,480,00
431,467,00

432,213,00

441,213,00

511,210,00
121,162,00
121,221,08
121,221,09

121,226,01

121,226,02
121,226,03
222,214,00
222,221,09
313,221,05

412,221,01
412,221,09

Nom
Seguretat i protecció civil.
Gratificacions
Producció de béns públics socials.
Urbanisme. Laboral fix
Producció de béns públics socials.
Urbanisme. Gratificacions
Producció de béns públics socials.
Esports. Personal laboral
Deute públic de préstecs de l’interior
Administració general. Tasques
realitzades per altres empreses:
químiques.
Conveni amb el centre especial
d’ocupació del Baix Llobregat.
CEOBALL
Conveni Prohabitatge: Borsa
d’habitatge jove
Producció de béns públics socials.
Urbanisme. Manteniment maquinària,
instal·lacions i utillatge.
Producció de béns públics socials.
Sanejament d’aigua. Manteniment
maquinària, instal·lacions i utillatge.
Producció de béns públics
econòmics. Carreteres, camins, vies
públiques. Manteniment.
Administració general. Formació i
perfeccionament del personal
Administració general. Subministrament
productes de neteja
Administració general. Subministrament
de material
Administració general. Material,
subministres i altres. Atencions
protocolàries
Administració general. Material,
subministres i altres. Publicitat i
propaganda
Administració general. Material,
subministres i altres. Jurídics
Seguretat i protecció civil. Manteniment
material de transport
Seguretat i protecció civil.
Subministrament material divers
Seguretat, protecció i promoció social.
Subministrament productes alimentaris
Producció de béns públics socials.
Centres de salut. Subministrament
aigua
Producció de béns públics socials.
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Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2.525,73

18.360,00

20.885,73

62.424,00

1.500,00

65.924,00

612,00

5.000,00

5.612,00

28.723,20
94.976,23

670,00
4.000,00

29.393,20
98.976,23

0,00

4.000,00

4.000,00

15.700,00

600,00

16.300,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

27.000,00

27.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

400,00

400,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00
0,00

850,00
370,00

850,00
370,00
7

422,221,09
432,210,00

432,214,00
432,220,03
432,221,09

442,203,00

442,221,09
451,212,00
451,220,00

451,221,05
451,221,09
451,231,00
452,220,00
452,221,10
452,221,11

Centres de salut. Subministrament
material
Producció de béns públics socials.
Ensenyament.Subministrament material
Producció de béns públics socials.
Urbanisme. Manteniment infraestructura
Producció de béns públics socials.
Urbanisme. Manteniment material
transport
Producció de béns públics socials.
Material oficina vari
Producció de béns públics socials.
Subministrament materials varis
Producció de béns públics socials.
Escombraries. Arrendament de
maquinària.
Producció de béns públics socials.
Escombraries. Subministrament
material vari
Producció de béns públics socials.
Cultura. Manteniment edificis
Producció de béns públics socials.
Cultura. Material oficina.
Producció de béns públics socials.
Cultura. Subministrament productes
alimentaris
Producció de béns públics socials.
Cultura. Subministrament material vari
Producció de béns públics socials.
Cultura. Locomoció.
Producció de béns públics socials.
Esports. Material d’oficina
Producció de béns públics socials.
Esports. Subministres
Producció de béns públics socials.
Esports.

Total despeses a finançar

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

10.100,00

10.100,00

0,00

5.000,00

5.000,00

500,00

6.000,00

6.500,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

700,00

700,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

250,00

250,00

0,00

7.000,00

7.000,00

200.000 €

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. En cas que
no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits a les partides que
s'han indicat.
La Palma de Cervelló, 11 de març de 2008
L’Alcalde
Xavier González i Alemany”
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El resultat d’aquesta votació ha estat de sis vots a favor i cinc vots en contra, obtinguts
mitjançant el vot de qualitat de l’alcalde en segona votació, atès que en la primera s’ha
produït un empat a cinc vots. En concret han votat a favor els regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria del Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà,
Joan Gràcia i Minguell i Francisco Cortés i Roca, i en contra els regidors 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-EPM:
Explica que els 200.000 € que s’incorporen provenen del conveni signat amb Ciments Molins
Industrial SAU, que preveia que, a l’any següent al de la concessió de l’autorització
ambiental, i durant un termini de 5 anys, s’ingressaria aquesta quantitat.
A continuació explica el detall del desglòs de partides. Diu que quan es va aprovar el
Pressupost del 2008 es va fer un important esforç de contenció en la despesa per tal
l’equilibrar ingressos ordinaris amb despeses ordinària. Explica que en el pressupost de
2007 hi havia un desfase de 240.000 € i aquest govern ho va equilibrar. Malgrat això, diu que
li toca assumir que aquest ajust no es pot fer al 100% d’un any per altre, sinó que caldrà ferho com a objectiu de legislatura.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta al regidor Sr. Gràcia que expliqui quina partida hi ha d’inversions en el desglòs que
ha dit ja que ha fet servir la paraula “manteniment i/o inversions”, i comenta que no n’ha
trobat cap d’inversions d’infrastructura. A més, recorda al regidor que ell va dir que no hi
hauria cap euro extraordinari que anés a despesa ordinària, que tot aniria en “totxo”, demana
que se li expliqui quines inversions es preveuen.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidora del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Responent a la regidora Sra. Menal, li llegeix el títol de diverses partides del desglòs que
comenta que ell considera d’inversions, com el renting de la màquina escombradora.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Insisteix
que cap de les partides enumerades és d’inversió sinó de despesa ordinària. Demana
conèixer com està l’estat del crèdit del 1.000.000 d’eruos, si s’han liquidat interessos i
quants.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon a la regidora Sra. Menal que no és un crèdit, sinó una pòlissa de tresoreria ja que té
una vigència inferior a un any. Explica que està tancat des del moment en que s’ingressà el
1.100.000 euros i els 200.000 euros de Ciments Molins, però que no té cap problema per
portar-li un extracte dels moviments d’aquests diners.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que el seu grup hi votarà en contra perquè s’està modificant un pressupost que
s’aprovà en un Ple que consideren nul del ple dret, fet pel qual l’han impugnat davant el
tribunal contenciós. Comenta a més, que fa lleig no reflectir en el pressupost la contractació
d’una pòlissa de tresoreria.
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon al regidor Sr. Llop que el govern no fa cap il·legalitat per principi, però que si mai en
volgués fer alguna, li recorda que no els ho deixarien fer.
5.- Propostes per via d’urgència.
No se’n presenten.
6.- Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa al
reconeixement del dret del poble Kosovar d’assolir pacífica i democràticament la seva
independència.
“RECONEIXEMENT DEL DRET DEL POBLE KOSOVAR D’ASSOLIR PACÍFICA I
DEMOCRÀTICAMENT LA SEVA INDEPENDÈNCIA
La majoria dels països europeus i de la comunitat internacional, estan reconeixen el dret a la
independència de Kosovë, mitjançant el seu nou estatut jurídic.
L’Estat espanyol, és reticent a pronunciar-se en aquest sentit, apel·lant a un temor centralista
i unitari, però sense voler entendre que Kosovë no és Catalunya, ni el País Basc, ni cap
realitat comparable dins del propi Estat Espanyol.
La societat catalana des del dia 19 d’abril de 1979, que es constituïren els primers
ajuntaments elegits democràticament i amb sufragi universal després de 40 anys de
dictadura, sempre ha tingut la convicció que la llibertat és el principal valor que s’ha de
defensar per fer una societat més justa i més democràtica.
La comunitat internacional ha interpretat l'estricte fet mateix de la independència volent
donar a entendre que és possible aconseguir-la en el concert europeu si un poble la vol i la
vota. Això és la interpretació simple i planament de la democràcia.
Els municipis catalans, reunits en el II Congrés de Municipis, ja van expressar que
“Catalunya es construeix des de cadascun dels nostres pobles i de les nostres ciutats”. per
això les associacions municipalistes hem treballat com a comunitats locals en les que les
ciutadanes i els ciutadans de Catalunya han tingut la seva oportunitat individual i col·lectiva
de desenvolupament. Aquesta voluntat de refer el país, de recuperar les seves llibertats i
encetar el camí de la normalitat, ha presidit sempre l’impuls que tots els ajuntaments arreu
del territori han dut a terme al llarg d’aquests anys. I precisament aquests valors son els que
s’han de reconèixer a
qualsevol poble d’Europa que actuï democràticament, com és ara el cas de Kosovë, que
reclama un autogovern que doni als seus habitants una cohesió social i un equilibri territorial
per ésser capaços de créixer i progressar en la recuperació de les llibertats individuals i de
les llibertats públiques, de les seves singularitats administratives i territorials, i en definitiva
com a país.
És per això que avui més que mai és necessari que des de tots els àmbits de la societat es
generi un gran nivell de conscienciació, per aconseguir que el dret a escollir
democràticament sigui una realitat a qualsevol part del món, i això passa perquè l’Estat
Espanyol, reconegui aquest nou Estat Europeu
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Vist la relació de fets exposats, el grup municipal de Convergència i Unió de la Palma
proposa els següents
ACORDS
Primer -DEMANAR al Govern de l’Estat Espanyol, que reconegui la independència de
Kosovë, estant així en consonància amb la resta de membres de la comunitat internacional.

Segon -DEMANAR al Govern de l’Estat Espanyol, i al Govern de la Generalitat de Catalunya
que obrin ambaixada i delegació en aquest nou país, en els àmbits de les seves respectives
competències.
Tercer -TRAMETRE aquest acord a:
President de l’Estat Espanyol.
President de la Generalitat de Catalunya
Grups Polítics del Parlament de Catalunya
Entitats Municipalistes del nostre país “
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots favorables dels regidors senyors
Xavier González i Alemany, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell,
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.
S’ha abstingut la regidora senyora Maria Pilar Joaniquet i Anmella.
Amb anterioritat a la votació únicament s’ha procedit a la lectura de la moció per part del
regidor del grup municipal de Convergència i Unió, el senyor Albert Guilera i Planas, i no hi
ha hagut cap intervenció.
7.- Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa a la Llei de
dependència
“ MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA.
La defensa de l’Estat del Benestar i la millora de la protecció social de les persones ha de
ser un actiu de l’acció política del Govern de Catalunya i de la societat. Ho ha de ser per raó
de justícia i solidaritat amb aquells que per edat o per altres circumstàncies es troben en
situació de desavantatge o tenen més dificultats per progressar, però també ho són per
raons de cohesió social i de cohesió nacional.
El Govern de la Generalitat, des de la seva restitució l’any 1980, ha apostat sempre de
manera clara per les polítiques socials, com una garantia d’un projecte de país de progrés,
equitatiu i avançat. Les necessitats, però, han anat evolucionant.
Així, una de les necessitats que la societat catalana reclama que assumeixin els poders
públics és el desenvolupament d’una política ambiciosa de suport a les persones amb
dependència.
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La dependència constitueix un risc social que, malgrat que és més freqüent trobar-lo en les
persones grans, es pot donar en totes les edats i situacions. Els col·lectius de persones que
necessiten suport per a una vida autònoma són persones grans, discapacitades i amb
problemes de salut mental.
Estem davant d’un repte social i sanitari que requereix d’una forta inversió econòmica. Però
també, davant d’una exigència de dret que afecta els fonaments més profunds d’una societat
que pretén basar-se en els principis de l’estat social de dret.
En aquest sentit, i tot i que l’Estatut atorga a la Generalitat les competències exclusives en
matèria de les polítiques socials, des del Govern de l’Estat s’ha impulsat l’aprovació de la Llei
estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Malgrat les afectacions competencials i les limitacions econòmiques que, al nostre entendre
té aquesta llei, la seva aplicació, que en la seva major part correspon a la Generalitat,
juntament a la nova Llei catalana de Serveis Socials hauria de permetre bastir un veritable
model català de protecció a la dependència.
El desenvolupament de la Llei estatal de la Dependència té deficiències importants que cal
corregir immediatament per evitar que les expectatives generades en molts catalans i
catalanes es vegin frustrades.
A dia d’avui, són molt poques les persones que han rebut ja algun servei o prestació en
aplicació de la Llei espanyola de la Dependència en comparació amb el gran nombre de
catalans que ho han sol·licitat i als quals ja els ha estat acceptada la seva sol·licitud.
Paral·lelament, cal dir que els ajuntaments i els consells comarcals del nostre país s’han vist
desbordats a l’hora de complir amb les funcions que la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència els atorga, cosa que provoca
un alentiment molt important dels tràmits per a la recepció de les diferents prestacions.
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents ACORDS
PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat un Pla d’Actuació urgent amb els
ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per atendre
adequadament el desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament el Decret de la
Cartera de Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a què desenvolupi el propi model català de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència i, atès que la
Generalitat té competència exclusiva en l’àmbit del serveis socials, garantir que els recursos
que provenen de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència es destinin a finançar els
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serveis i prestacions que disposi la Cartera de Serveis Socials de Catalunya en el marc del
model propi de promoció de l’autonomia personal i protecció de la dependència.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a què negociï amb el Govern de l’Estat el
finançament necessari en el conveni bilateral previst en la Llei estatal per tal que tingui en
compte el cost de la vida i el cost dels serveis socials a Catalunya i d’aquesta manera no es
discrimini les persones beneficiàries i les seves famílies.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els terminis previstos a la Llei
estatal de valoració de la situació de la dependència i d’elaboració i acord del Pla Individual
d’Atenció (PIA) augmentant, si cal els recursos i els mitjans humans destinats a aquestes
tasques.
SISÈ.– Instar el Govern de la Generalitat a què revisi el quadre d’incompatibilitats fixat pel
Departament d’Acció Social i Ciutadania i, de manera especial, que permeti a tots els
perceptors de prestacions o serveis vinculats a la Llei, excepte els de caràcter residencial, la
percepció dels ajuts vinculats al Programa Viure en família.
SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què equipari l’import màxim de la prestació
econòmica vinculada a una residència a l’import que estableixi per a cada tipologia de
dependència l’Acord de Col·laboració per a l’Acolliment residencial en centres col·laboradors,
concertats, propis de l’ICASS donats a gestió i l’atenció en centres de dia de gent gran, que
es signi entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el sector representatiu
d’aquest àmbit a partir d’aquest any 2008, com a renovació de l’Acord 2006-2007.
VUITÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la prestació vinculada a
residència es concedeixi a tothom en condicions d’igualtat en funció de la seva dependència
i de la seva situació econòmica, amb independència de si en el moment de la resolució la
persona beneficiària ocupa una plaça en un residència privada col·laboradora o concertada,
o en una residència privada.
NOVÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la totalitat dels recursos que
aporti per complementar les prestació d’atenció a les persones amb dependència en
aplicació de la Llei estatal tingui el caràcter de dret subjectiu.
DESÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què la prestació vinculada a l’Assistència
Personal es calculi en funció de les necessitats reals de la persona dependent” i com a
mínim sigui igual a l’import que se li atorgaria si tingués la prestació vinculada a residència.
ONZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què totes les prestacions i serveis acordats en el
Pla Individual d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de la data de registre de la sol·licitud
de valoració de la situació de dependència.
DOTZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els seus compromisos de creació
de places de residència assistida per a gent gran fins un mínim de 2.500 places/any.
TRETZÈ.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Dpt de Presidència de la generalitat de
Catalunya. “
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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, 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.
Amb anterioritat a la votació s’ha donat lectura de la moció, per part de la regidora del grup
municipal de Convergència i Unió, la senyora Judith Menal i Tolsa, i s’han produït les
següents intervencions:
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-PSOE: Es congratula de que el grup de Convergència i Unió, que
va votar en contra d’aquesta Llei quan es va aprovar en el Parlament de Catalunya, ara
presenti aquesta moció.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Explica
que el seu grup només demana que s’acceleri el procés de concessió dels ajuts ja que hi ha
molta gent que ho necessita i que es queda pel camí.
8.- Mocions per via d’urgència
No se’n presenten
9.- Precs i preguntes.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: En
primer lloc agraeix als regidors senyor Garnés i Cortés que l’haguessin convidat, juntament
amb la regidora Gallego, a tractar un tema d’importància sentimental, com és la festa de
celebració dels 10 anys de la independència de la Palma. Diu que ells van proposar que en
aquesta festa es comptés amb la participació de la Comissió promotora de la segregació.
Explica que en el Ple d’avui, el seu grup anava a presentar una moció d’urgència per tractar
el tema de la variant però que la retiraran tal i com els han demanat. Comenta però, que si la
volien presentar per urgència és perquè quan se’n van assabentar, el Ple ja estava convocat.
Comenta que davant la possibilitat que la Generalitat faci passar la variant pels horts de la
Palma ( des de Can Via al Camp Vell), cal que l’Ajuntament rebutgi de ple aquesta opció i
que es treballi conjuntament per trobar un traçat alternatiu i per negociar un plantejament
comú davant la Generalitat.
Fa un prec dirigit al Sr. Alcalde quan diu que aquest tema de la variant és prou seriós i que
cal anar de la mà. Diu que està disposat a anar a negociar a on faci falta i a treballar
conjuntament.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’estudi previ del traçat de la variant
Convergència i Unió el va conèixer quan estava al govern mentre tramitava el Pla Parcial de
Can Ollé i que llavors no el van presentar amb la oposició. Explica que han demanat que es
retiri la moció per tal de ser més estudiada i poder-la presentar conjuntament sense presses
ja que, tot i ser un tema important, no és urgentíssim, només s’ha inclòs en un primer
esborrany del Pacte Nacional d’Infrastructures. Avança que a ningú agrada el traçat
proposat.
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Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Respon al Sr. Alcalde dient que quan CiU estava al govern, el traçat de la variant només era
un estudi de Carreteres del 2001 i que ara, la Generalitat està tramitant un canvi del Pla
d’Infrastructures perquè hi ha una clara voluntat política.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta quan va costar a l’Ajuntament pintar els passos de vianants de la Crta. BV 2421, i
quan costarà despintar-los per tal d’atendre el requeriment de la Generalitat que obliga a
l’Ajuntament a adequar, d’immediat, aquesta senyalització viària, a la normativa vigent.
Sra. Maria Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Explica que l’Ajuntament va demanar un permís a Carreteres per poder pintar els
passos de vianants, i com que el van concedir, es va procedir, per part de l’empresa Interoad
a pintar-los.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Llegeix
el contingut de l’escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament el dia 11 de març de
2008, per part dels serveis territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, on es
requereix aquesta actuació de l’Ajuntament.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que el Cap de la Guàrdia Municipal va
demanar el permís i no entenia perquè la Generalitat enviava aquest escrit si li havien dit que
no hi havia cap problema per fer el repintat. Diu que en el proper Ple es contestarà aquesta
pregunta.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta si hi ha algun document que permeti que un agent de policia de Corbera pugui
venir a regular el trànsit a la Palma.
Sra. Maria Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Explica que hi ha un conveni interadministratiu signat entre la Palma i Corbera de
Llobregat que regula aquesta situació.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta a la regidora Sra. Rambán perquè no han pogut veure aquest conveni.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Sra. Gallego dient que el
conveni no es pot fer públic perquè s’ha signat entre un cos de policia i un de vigilants, i la
Generalitat no ho admet.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta què passaria si hi hagués un accident a la Palma en el que hagués d’intervenir
aquest agent de fora poble. Demana tenir una còpia de dit conveni.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde : Respon dient que el senyor Carles Sánchez, de
Coordinació de Policies Locals, va dir que en temes de col·laboració puntuals es pot prestar
assistència entre municipis veïns.
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Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta perquè ha marxat el fisioterapeuta del Casal d’Avis, i perquè no es va buscar cap
substitut.
Sra. Maria Carme Rambán i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Respon a la regidora senyora Gallego dient que ha marxat perquè ha trobat una altra
feina i que inicialment no hi va haver substitut perquè no va avisar amb l’antelació suficient.
Explica però, que actualment ja han trobat una altra persona.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta perquè es va deixar marxar al senyor Vilalta de la brigada i després es va donar
l’autoritat de cap a un operari.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que al senyor Vilalta se li va proposar que
fos el cap de la sub-brigada de serveis Posteriorment va demanar una excedència i se li va
concedir. Diu que no hi ha cap altra lectura d’aquest fet.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta perquè se li van baixar 400 euros al mes.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que es va
entendre que la productivitat no era la mateixa si deixava de ser cap de serveis ja que només
passava a ser cap d’obres.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta com és que els treballadors d’aquest Ajuntament renuncien al lloc de treball, i posa
com exemples l’arquitecta, la bibliotecària, el cap del a brigada, la psicòloga, el
fisioterapeuta, l’AODL ...
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’AODL va marxar a treballar a la
SEAT, la bibliotecària va marxar perquè li van oferir feina en un altre lloc, la contractació de
la psicòloga va acabar-se la subvenció, el cap de la brigada va demanar excedència
voluntària, l’arquitecta va demanar deixar la feina per motius personals, i el fisioterapeuta va
acabar la carrera i s’ha buscat una feina amb més hores.
Acaba dient que tot són qüestions prou normals que a la gent se li plantegen alguna vegada
en la seva vida laboral.
Sra. Mari Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Comenta que el plànol de l’ampliació de l’Escola que es veu a la Veu dibuixa els patis
de l’escola al darrera. Pregunta perquè aquest canvi d’ubicació, qui farà l’arranjament del
carrer i perquè encara no està fet.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’adequació dels terrenys de les pistes
esportives la farà els propietaris de Can Ollé, d’acord amb el conveni, i si no, ho farà
l’Ajuntament al seu càrrec. Diu que si s’ha allargat en el temps ha estat perquè la licitació
pública del concurs per adjudicació la redacció del projecte, fet per la Generalitat, s’ha
allargat més del compte.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que l’ampliació de l’Escola no es podrà fer perquè els terrenys on s’ha d’ubicar
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depenen de l’èxit de la modificació puntual del Pla General en el sector de Can Ollé. Explica
que si no està aprovat, els futurs terrenys de l’ampliació no tindran la qualificació
d’equipaments. A més, diu que fins que no s’aprovi, no es tindrà el finançament per fer
l’adequació dels terrenys.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que estudiaran això que comenta el
regidor Sr. Guilera alhora que diu que Convergència i Unió també va publicar que es faria
l’ampliació de l’escola sense estar aprovat.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta quina part del Pressupost es destinarà a fer efectiva la llei de la dependència.
Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Responent a la pregunta de la regidora Mena, diu que li farà arribar.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta com és que a la Veu posava que s’havia adquirit una màquina escombradora i que
ara, amb la incorporació dels 200.000 euros, es preveu una partida per llogar-la.
Sra. Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya-PSOE: Explica que l’escombradora que hi ha actualment és un lloguer, i que
ara, es farà un concurs públic.
I essent les vint-i-dues hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo com a Secretària, aixeco aquesta acta.
L’Alcalde,
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