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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1/2008 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA ONZE DE GENER DE DOS MIL VUIT. 
 
La Palma de Cervelló, a onze de gener 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 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. 
 
Ha excusat la seva assistència, la regidora senyora Maria Pilar Joaniquet i Anmella. 
 
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 de la comunicació formulada pel regidor Francisco Cortés Roca 
relativa a la seva integració al grup municipal La Palma Sempre. 
 
3.- Donació de compte dels Decrets de l’Alcalde, núm. 879/2007 de 5 de desembre i 6/2008 
de 7 de gener, que modifiquen el cartipàs municipal pel que fa a la delegació de 
competències de l’Alcalde a favor dels Tinents d’Alcalde i dels Regidors. 
 
4.- Nomenament dels membres que formaran part del Consell Assessor previst al programa 
de participació ciutadana aprovat pel Ple en sessió del dia 1 d’abril de 2005. 
 
5.- Ampliació de la delegació de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic en la Diputació de Barcelona. Aprovació. 
 
6.- Modificació número 1 del pressupost municipal vigent pel que fa a la plantilla del 
personal. Aprovació inicial. 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
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 les sessions del 
dia 9 de novembre de 2007, 12 de novembre de 2007, 4 de desembre de 2007 i 27 de 
desembre de 2007.        
 
El resultat de la votació ha estat el següent: 
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- Acta de la sessió plenària del dia 9 de novembre de 2007: Ha quedat aprovada amb el 
resultat  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 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, i a favor, els regidors, senyors Xavier González i Alemany, Maria del Carme Ramban 
i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga i Francisco Cortés i Roca. 
 
- Acta de la sessió plenària del dia 12 de novembre de 2007: Ha quedat aprovada per 
unanimitat. 
 
- Acta de la sessió plenària del dia 4 de desembre de 2007: Ha quedat aprovada per 
unanimitat. 
 
- Acta de la sessió plenària del dia 27 de desembre de 2007: Ha quedat aprovada per 
unanimitat. 
 
Amb anterioritat a la votació, s’han produït la següents intervencions: 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
avança que el grup municipal de Convergència i Unió no està d’acord amb l’hora de 
finalització de la sessió del Ple del dia 9 de novembre de 2007 que figura en la corresponent 
acta. Creu que va finalitzar a les 23:50h, en comptes de les 22:55h que consta en acta. 
Explica que aclarir aquesta qüestió és de molta importància tenint en compte que el seu grup 
ha acudit al Tribunal Contenciós per impugnar la sessió. Reconeix que, encara que l’acta 
reflecteixi només la sessió plenària fins el moment en què finalitza el punt de precs i 
preguntes, diu que el fet que els regidors hagin de romandre en la sala de plens fins acabat 
el torn de precs i preguntes del públic assistents, els va impedir tenir el temps necessari per 
preparar el ple extraordinari que es convocà, a la mateixa sessió, pel següent dilluns dia 12 
de novembre de 2007. 
 
Així mateix, diu que, en relació a l’acta de la sessió extraordinària del dia 12 de novembre de 
2007, el seu grup hi votarà a favor, però demana que es faci constar en acta que no estan 
d’acord ni amb la convocatòria del mateix, ni amb el seu ordre del dia, en el benentès que, 
no tenen res a dir, en relació al contingut de l’acta que reflecteix el transcurs de la sessió. 
 
Per tot això, demana al Sr. Alcalde que es votin per separat l’aprovació de cadascuna de les 
actes que es sotmeten a votació. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor senyor Llop dient que en l’acta 
figura l’hora correcta d’acabament de la sessió, tenint en compte que, malgrat que els 
regidors una vegada aixecada la sessió continuïn en la sala per tal de respondre les 
preguntes del públic assistent, la sessió plenària ha finalitzat, amb la qual cosa, l’acta també. 
 
2.- Donació de compte de la comunicació formulada pel regidor Francisco Cortés Roca 
relativa a la seva integració al grup municipal La Palma Sempre. 
 
Una vegada el Sr. Alcalde n’ha donat compte, s’ha passat a tractar el següent punt que 
figura en l’ordre del dia sense produir-se cap intervenció. 
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3.- Donació de compte dels Decrets de l’Alcalde, núm. 879/2007 de 5 de desembre i 
6/2008 de 7 de gener, que modifiquen el cartipàs municipal pel que fa a la delegació de 
competències de l’Alcalde a favor dels Tinents d’Alcalde i dels Regidors. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA  MODIFICANT 
EL CARTIPÀS MUNICIPAL, PEL QUE FA A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’ALCALDE A FAVOR DELS TINENTS D’ALCALDES I DELS REGIDORS. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret núm. 6 dictat el dia 7 de gener de 2008 que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET DE L’ALCALDE 879/2007 
 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.07/01 
Denominació: Modificació del cartipàs municipal, pel que fa a la delegació de competències 
de l’Alcalde a favor dels Tinents d’Alcalde i dels Regidors/es. 
 
MOTIVACIÓ 
 
L’Alcalde, mitjançant decret 501/2007 de vint-i-sis de juny de 2007 ha resolt, entre d’altres, 
les delegacions en els Tinents d’Alcalde i els Regidors municipals. 
 
El Ple, en sessió ordinària celebrada el 9 de novembre de 2007, va prendre raó de la 
renúncia a la seva condició de regidora de la Sra. Ma. Isabel Garcia i Grau i en la  sessió 
extraordinària de 4 de desembre de 2007 va prendre possessió com a regidor el Sr. 
Francisco Cortés i Roca.     
  
DISPOSICIÓ 
 
Resolc: 
 
PRIMER.- Modificar l’apartat segon del decret 501/2007, de vint-i-sis de juny de 2007, 
quedant redactat de la manera següent: 
 
“Segon. Delegacions en els Tinents d’Alcalde i els Regidors municipals. 
 

1. Es delega en els tinents d’alcalde i regidors següents la competència orgànica per 
efectuar activitats tècniques, sense comprendre la de disposar actes jurídics, a les 
subàrees següents: 

 
a. Primera tinent d’alcalde, Pilar Joaniquet i Anmella: subàrea d’obres, serveis i 

habitatge, subàrea de relacions institucionals i sanitat. 
 
b. Segona tinent d’alcalde, Maria del Carme Rambán i Jordà: subàrea de 

governació i atenció als ciutadans, gent gran, ensenyament i cooperació 
internacional. 

 
c. Joan Gràcia i Minguell:  subàrea d’hisenda i promoció econòmica. 



 

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

4 

 
d. Joan Garnés i Giberga: subàrea de cultura, comunicació i esports. 
 
e. Francisco Cortés i Roca: subàrea de joventut, benestar i família i treball. 

 
2 . S’estableixen les següents delimitacions per a aquestes delegacions anteriors: 
 

a. La utilització d’equipaments i espais de titularitat pública per a activitats pròpies 
de polítiques sectorials i finalistes i la relació amb associacions i fundacions 
que siguin destinatàries d’aquestes polítiques recauran sota la competència del 
titular de la subàrea que tingui atribuïda la competència material de les 
mateixes polítiques. 

 
b. Les delegacions recollides en aquesta disposició inclouran la facultat de 

proposar a l’alcalde la concertació de contractes menors.” 
 
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.” 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA  MODIFICANT 
EL CARTIPÀS MUNICIPAL, PEL QUE FA A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’ALCALDE A FAVOR DELS TINENTS D’ALCALDES I DELS REGIDORS. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret núm. 6 dictat el dia 7 de gener de 2008 que es transcriu a 
continuació: 

 
“DECRET DE L’ALCALDE 6/2008 

 
PROCEDIMENT 
 
Codi: 01.123.07/01 
Denominació: Delegació de competències de l’Alcalde a favor dels Regidors/es. Modificació 
número 2. 
 
MOTIVACIÓ 

L’alcalde, mitjançant decret 501/2007 de vint-i-sis de juny de 2007 ha resolt, entre d’altres, 
les delegacions en els Tinents d’Alcalde i els Regidors municipals. 

L’alcalde, mitjançant decret 879/2007 de cinc de desembre de 2007 ha resolt la modificació 
número 1 a les delegacions en els Tinents d’Alcalde i els Regidors municipals. 
 
DISPOSICIÓ 
 
Resolc: 
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PRIMER.- MODIFICAR la delegació de competències de l’Alcalde a favor dels Tinents 
d’Alcalde i dels Regidors/es, recollida en els decret 501/2007 i modificada pel decret 
879/2007, quedant redactada de la manera següent: 
 
“MOTIVACIÓ 

Atès que s’han celebrat les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret 444/2007, 
de 2 d’abril, el passat dia 27 de maig de 2007, i s’ha constituït el nou Consistori, i a l’objecte 
de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari, en ús de les potestats que la Llei li confereix,  procedir a l’establiment d’un règim 
de delegacions de competències a favor dels Regidors/es. 

 

De conformitat a l’art. 20.1.b) de la LRBRL, i l’art. 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la 
Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior als 5.000 
habitants, i en els de menys, quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el 
Ple de l’Ajuntament.  

De conformitat al que estableixen els arts. 38, 43 i ss. ROF 
  
DISPOSICIÓ 
 
Resolc: 

PRIMER. Estructura de les competències de l’alcalde. 

 
1. Les competències de l’alcalde s’estructuren en àrees. Les àrees es divideixen en 
subàrees. Les competències, delimitades materialment, s’actuen a nivell de subàrees. Dins 
de cada subàrea, la competència per disposar actes jurídics l’exercita l’alcalde, o, per 
delegació seva, la junta de govern local, i la realització d’actes tècnics l’exercita l’alcalde, o, 
per delegació seva, un tinent d’alcalde o un regidor delegat.  L’alcalde coordina totes les 
atribucions delegades. 
 
2. Són àrees la de presidència, la de serveis generals i la de serveis personals. 
 
3. L’àrea de presidència es divideix en la subàrea de direcció i règim interior, la subàrea de 
planejament urbanístic i medi ambient, la d’obres, serveis i habitatge, i la de relacions 
institucionals. 
 
4. La subàrea de direcció i règim interior comprèn totes les matèries no atribuïdes a altres 
subàrees. 
 
5. La subàrea de planejament urbanístic i medi ambient comprèn les matèries en relació a la 
tramitació d’instruments d’ordenació del territori que no siguin competència d’altres 
administracions publiques o òrgans municipals, la gestió, direcció i control del medi ambient, 
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la direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat, i qualsevol altre relacionada en aquest 
camp. 
 
6. La subàrea d’obres, serveis i habitatge, comprèn totes les matèries execució i disciplina 
urbanística, autoritzacions i concessions sobre el domini públic municipal, obres públiques 
municipals i activitat municipal en obres públiques, concessions i autoritzacions 
administratives sobre el domini públic, polítiques públiques de sòl i habitatge, les xarxes 
municipals de subministrament, el manteniment dels equipaments municipals i instal·lacions 
municipals, la neteja viària, la recollida i el tractament de residus, i transports. 
 
7. La subàrea de relacions institucionals comprèn l´ impuls i desenvolupament de les 
relacions institucionals. 
 
8. L’àrea de serveis generals comprèn les subàrees de governació i atenció als ciutadans, la 
de participació ciutadana, la d’hisenda, la de contractació de serveis i la de promoció 
econòmica i turisme. 
 
9. La subàrea de governació i atenció als ciutadans comprèn les matèries seguretat 
ciutadana, trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i protecció civil. 
 
10. La subàrea de participació ciutadana comprèn el foment de la implicació i la potenciació 
de la presència dels habitants de La Palma en el funcionament de la vida pública. 
 
11. La subàrea d’hisenda comprendrà les matèries regulades per la legislació sobre 
hisendes locals, en concret gestió i control pressupostari, financer, comptable, tributari i de 
tresoreria, sens perjudici del que es disposa a l’art. 92 de la Ley reguladora de las bases de 
régimen local i el seu desplegament al Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, i de 
les delegacions que el ple hagi atorgat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
12. La subàrea de contractació de serveis abastarà tots aquells contractes de serveis 
regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic. 
  
13. La subàrea de promoció econòmica i turisme comprendrà el desenvolupament i promoció 
econòmica del comerç local i altres sectors productius, mecanismes de recerca i incentiu de 
la demanda en l´ àmbit del terme municipal, generació de condicions que impulsin la creació 
i implantació de petites empreses així com aquelles altres d´alt valor afegit, i els serveis 
d’informació i assistència a usuaris i consumidors, així com la gestió i promoció del patrimoni 
històric i artístic, l’entorn natural, els itineraris i la gastronomia del municipi.  
 
14. L’àrea de serveis personals abasta les subàrees de salut, la d’acció social, la de gent 
gran, la de treball, la de cultura, la de comunicació i noves tecnologies, la d’infància i 
joventut, la de la dona, la de la nova ciutadania, la de solidaritat, cooperació i pau, la 
d´esports i la d’educació. 
 
15. La subàrea de salut comprèn les matèries de protecció de la salubritat pública, i la 
participació en la gestió de l’atenció primària a la salut, les tasques de prevenció i 
l’elaboració de campanyes informatives, els serveis funeraris, la promoció i millora de la 
qualitat de vida. 
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16. La subàrea d’acció social comprendrà l’atenció als col.lectius que per raons diverses 
necessiten una atenció específica i la potenciació de les tasques preventives d’exclusió 
social i les de cohesió social en el conjunt de la població. 
 
17. La subàrea de la gent gran comprendrà l´atenció i ajuda a la gent gran tant econòmica 
com de suport afectiu i de necessitats. 
 
18 . La subàrea de treball comprèn les polítiques de formació ocupacional i foment de 
l’ocupació. 
 
19.  La subàrea de cultura comprèn les matèries de cultura, festes, joventut i la normalització 
lingüística.  
 
20. La subàrea de comunicació i noves tecnologies comprendrà la comunicació, la redacció 
de la revista municipal “La veu”, el manteniment de la web municipal, els sistemes d´anunci, 
avís i contacte amb el ciutadà i les noves tecnologies. 
 
21. La subàrea d’infància i joventut comprèn les activitats relacionades amb la gestió i 
direcció dels programes destinats a serveis a la infància i la joventut, direcció en la utilització 
dels equipaments públics destinats a l’ús d’aquestes activitats i la organització d’activitats 
dirigides a aquests col.lectius. 
 
22. La subàrea de la dona comprèn totes aquelles accions destinades a fomentar el principi 
d’igualtat a través d’iniciatives adreçades a diluir qualsevol discriminació per raons de 
gènere. 
 
23. La subàrea de la nova ciutadania comprèn la gestió de la realitat del fet migratori i el 
treball per garantir la cohesió social del municipi, tot potenciant la inclusió dels nous vilatans. 
 
24. La subàrea de solidaritat, cooperació i pau abasta promoure i donar suport a les 
actuacions i els projectes relacionats amb la cooperació i la solidaritat, així com estendre 
aquests valors entre els ciutadans de La Palma. 
 
25. La subàrea d’esports comprèn l’esport base, competitiu i l’escola esportiva.  
 
26. La subàrea d’educació abasta les matèries de participació en la programació de 
l’educació, la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, les activitats lúdiques-
formatives per als casals adreçats a la mainada, el desenvolupament dels processos de 
formació, d´ autoaprenentatge i dels cursos d’autoformació tant per petits com per adults. 
 
 
SEGON. Delegacions en els Tinents d’Alcalde i els Regidors municipals 
 
2. Es delega en els tinents d’alcalde i regidors següents la competència orgànica per 

efectuar activitats tècniques, sense comprendre la de disposar actes jurídics, a les 
subàrees següents: 
 

a. Primera tinent d’alcalde, Pilar Joaniquet i Anmella: subàrea d’obres, serveis i 
habitatge, subàrea de relacions institucionals i subàrea de salut. 
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b. Segona tinent d’alcalde, Maria del Carme Rambán i Jordà: subàrea de 
governació i atenció als ciutadans, participació ciutadana, gent gran, dona i 
subàrea d’educació. 

 
c. Joan Gràcia i Minguell:  subàrea d’hisenda, contractació de serveis i promoció 

econòmica (turisme, comerç i consum). 
 

d. Joan Garnés i Giberga: subàrea de cultura, comunicació i noves tecnologies i 
subàrea d’esports. 

 
e. Francisco Cortés i Roca: subàrea d’acció social, infància i joventut, treball 

nova ciutadania i subàrea de solidaritat, cooperació i pau. 
 
 
2. S’estableixen les següents delimitacions per a aquestes delegacions anteriors: 
 
a. La utilització d’equipaments i espais de titularitat pública per a activitats pròpies de 
polítiques sectorials i finalistes i la relació amb associacions i fundacions que siguin 
destinatàries d’aquestes polítiques recauran sota la competència del titular de la subàrea 
que tingui atribuïda la competència material de les mateixes polítiques. 
 
b. Les delegacions recollides en aquesta disposició inclouran la facultat de proposar a 
l’alcalde la concertació de contractes menors. 
 
TERCER. Efectivitat de les delegacions 
 
Fer constar que aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció de la 
resolució, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
i que tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació per part d’aquesta 
Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà directament i automàticament les competències delegades com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d´ 
advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
QUART. Notificació 
 
Comunicar el contingut d’aquesta resolució als regidors afectats, i als portaveus dels 
diferents grups polítics, pel seu coneixement i efectes. 
 
CINQUÈ. Publicació 
 
Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne compte 
al Ple, en la sessió extraordinària que es convoqui.” 
 
El Sr. Alcalde dóna compte d’aquestes resolucions i explica que la modificació del cartipàs té 
com a objectiu potenciar el sentit social del govern, fet pel qual es creen noves regidories 
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com “Infància”, “Dona” o “Participació Ciutadana”, i explica que s’ha posat més èmfasi amb 
temes de la vida quotidiana, com són les noves tecnologies. 
 
Tot seguit s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu 
que el seu grup no farà consideracions de fons al respecte, doncs la organització de les 
regidories és un tema que correspon al propi govern, però reitera el que ja ha dit en altres 
ocasions, que és que creu que la primera tinença d’alcaldia acumula moltes funcions, tenint 
en compte la poca representació popular que té la regidora que l’ocupa. Seguidament felicita 
al govern per donar compliment a la demanda feta pel grup de CiU de crear una Regidoria 
expressa per la dona, per impulsar aquest sector de la població. Acaba dient que espera que 
la creació d’aquestes noves àrees no sigui només formal, sinó que es tradueixi en polítiques 
municipals concretes. 
 
Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Puntualitza que des del primer moment, el seu govern ha volgut fomentar l’àrea de la dona, i 
aclareix que és ara la primera vegada que s’ha creat, doncs en l’anterior legislatura, 
governada per CiU, l’àmbit de la dona s’incloïa dins de sanitat.  
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Llop dient que creu que cada 
regidor que forma part de l’equip de govern ha de tenir la mateixa feina, independentment de 
la representació que tingui. 
4.- Nomenament dels membres que formaran part del Consell Assessor previst al 
programa de participació ciutadana aprovat pel Ple en sessió del dia 1 d’abril de 2005. 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE FORMARAN PART 
DEL CONSELL ASSESSOR PREVIST AL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DEL DIA 1 D’ABRIL DE 2005. 
 
Vist que el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar, en sessió del dia 1 d’abril de 2005, el 
programa de participació ciutadana que havia de regir el procés de redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
Atès que la Comissió Informativa de planificació urbanística, del dia 3 de desembre de 2007, 
va acordar que la composició de dit Consell Assessor havia d’estar formada per tres 
membres proposats pel grup municipal de La Palma Sempre-EPM, per tres membres a 
proposta del grup municipal de Convergència i Unió, per un membre a proposta del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i per tres tècnics que havien de ser la Sra. 
Rosa Riba, el Sr. Manel Pacareu, i la Sra. Carme Morató. 
 
Vist l’escrit presentat pel senyor Josep Maria Llop i Rigol, en data 19 de desembre de 2007, 
número de registre d’entrada 4231, mitjançant el qual nomena les persones designades pel 
grup de Convergència i Unió. 
 
Vist l’escrit presentat per la senyora Maria Pilar Joaniquet i Anmella, de data 8 de gener de 
2008 ( número d’assentament en el Registre 53), en representació del Partit dels Socialistes 
de Catalunya. 
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Vist l’escrit presentat per la senyora Carme Rambán i Jordà, el dia 8 de gener de 2008, 
número 54 d’assentament en el registre general), pel qual proposa les persones en 
representació del grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés Municipal. 
 
Atès que hi ha previst que el Consell Assessor es reuneixi a partir del mes de gener de 2008. 
 
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Nomenar els membres del consell assessor proposats pels diferents grups 
municipals, que estarà format per les persones següents: Miquel Farga i Jorge, Núria 
Casamada i Humet, Jordi Segura i Tejedor, Pedro Ardoy Aybar, Joaquim Obiols i Planas, 
Mar Campany i Sans, Jordi Boltà i Ambrós, Manel Pacareu i Gandara, Carme Morató i 
Cortina i Rosa Riba i Vilanova. 
 
SEGON: Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 8 de gener de 2008” 
 
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat, és a dir, amb els vots a favor dels 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia 
i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Josep Maria Llop i Rigol, Albert 
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-
Torre i Jurado 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que el programa de participació 
ciutadana, redactat per funcionar durant el procés de tramitació del nou POUM, va crear un 
òrgan consultiu de participació ciutadana, anomenat “Consell Assessor”. Explica que aquest 
Consell Assessor va dimitir fa temps, i que per tal de reprendre aquesta feina, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme del dia 3 de desembre de 2007 va acordar renovar els seus 
components, per tal que poguessin començar a treballar de nou. Comenta que l’acord amb 
tots els grups municipals va consistir en nomenar, per part de cadascun dels grups 
municiapals, a un nombre màxim de persones, i a consensuar un total de tres tècnics. Acaba 
dient que la proposta que es passa a votació posa els noms i cognoms de tots ells. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Explica que el seu grup hi votarà a favor. Diu que el moment en què ens trobem, s’hi ha 
arribat després d’un llarg camí. Comenta que el primer Consell Assessor es va crear el dia 1 
d’abril de 2005, fruit d’un consens amb els partits de l’oposició, especialment amb Entesa, 
pel que fa als membres que havien de formar part d’aquest Consell, tot i que després, va 
dimitir. 
 
Comenta que, quan aquest govern va arribar després de les últimes eleccions, concretament 
durant el mes de juliol, es va reunir amb certs membres del Consell Assessor sense 



 

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

11 

consensuar-ho amb l’oposició tot i que la situació, era molt diferent, atès que s’estava parlant 
amb gent que havien dimitit voluntàriament dels càrrecs que havien ocupat. 
Diu que, ja que la feina de traslladar les inquietuds de la ciutadania per tal de determinar el 
model de poble que volem ja està feta en un 80-90%, la resta és feina política, per això, 
explica que les persones que han de formar el nou Consell Assessor han de tenir un tarannà 
polític per aconseguir que el POUM sigui un patrimoni de la col·lectivitat, i no un actiu del 
govern. Demana obertura de ment del govern per arribar als acords que són necessaris per 
formular un POUM que duri més d’una legislatura.  
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que la reunió que es va mantenir amb els 
membres de l’antic Consell Assessor, durant el mes de juliol, va ser per intentar recuperar-
los perquè es creia que la feina que havien fet era bona, tot i que, reconeix que la tasca que 
ara manca per fer és de caire polític i diu que és el seu interès obrir la ment per arribar a 
acords. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Felicita públicament al grup de Convergència i Unió pel consens que volen aconseguir amb 
el POUM perquè recorda que van ser ells qui, en l’anterior legislatura, van aprovar 
inicialment un POUM només amb els seus vots. 
 
5.- Ampliació de la delegació de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de 
dret públic en la Diputació de Barcelona. Aprovació. 
 
“PROPOSTA D’ACORD PER TAL D'AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
  
Vist que 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, 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. 
  
Atès que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà 
de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
  
Vist que, amb anterioritat, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió dels ingressos 
locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
  
Atès que aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les 
facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva 
d’aquest dictamen, s’enumeren. 
  
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
  
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
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- TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL  
  

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
  

• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
  

• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i individuals en les liquidacions 
per ingrés directe.  

  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  

  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  

  
• Liquidació d'interessos de demora.  

  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  

  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  

  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

  
SEGON.-  La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la 
qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense 
efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis 
mesos abans del cessament. 
  
TECER.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, 
en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i 
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
  
QUART.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en la taxa 
provincial que s’aplica pels demés tributs delegats. 
  
CINQUÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves 
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
  
SISÈ.-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al punt primer 1. 
 
 
 
Xavier González i Alemany 
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Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 7 de gener de 2008” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González i Alemany, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés 
i Giberga i Francesc Cortés i Roca. 
 
S’han abstingut els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith 
Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: Explica que 
la recaptació dels impostos del municipi està cedida a l’Organisme Autònom Local de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i que ara, s’amplia a la recaptació d’una nova taxa, 
aprovada en la última modificació de les ordenances fiscals, que és la del 1,5% dels 
ingressos bruts de les empreses subministradores de serveis. Continua dient que, fins ara, 
eren les pròpies companyies qui presentaven la liquidació davant l’Ajuntament perquè no 
dita taxa no estava formalment aprovada, i s’havien de donar per bons, els ingressos que ells 
declaraven. Diu que ara, amb la delegació a la Diputació, atès que disposen de més mitjans, 
això permetrà fer una inspecció acurada de les declaracions d’aquestes empreses i 
l’Ajuntament podrà recaptar el que legalment li correspon. 
 
Acaba dient que això tindrà el mateix cost que per la resta de delegacions amb l’ORGT, és a 
dir, un 3% dels ingressos provinents de la recaptació. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pensa que està molt bé poder cobrar aquesta taxa, però creu que un municipi com la Palma 
no pot renunciar al 3% d’aquests ingressos. Considera que, en comptes de delegar la 
recaptació a la Diputació, l’Ajuntament podria acudir a Localred, ja que allà porten la 
comptabilitat de totes aquestes empreses. Per això, i perquè pensa que dependre de la 
Diputació és una manera de dividir la nació catalana, diu que el seu grup s’abstindrà perquè, 
malgrat no estar-hi al cent per cent d’acord, reconeix que en els municipis petits la tasca de 
la inspecció tributària és molt difícil dur-la a terme. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que aquest 3% quedarà compensat amb 
l’increment d’ingressos que l’Ajuntament cobrarà en concepte d’aquesta taxa ja que, les 
dades de les que disposa la Diputació són més complertes. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre: Diu que ni 
Localred, ni l’ACM, ni la FMC gestionen tributs, amb la qual cosa, davant d’això als municipis 
petits només tenen dues opcions, bé creen una oficina tributària pròpia, cosa que té un cost 
molt elevat, o bé ho deleguen en la Diputació, i només els costa un 3% de la recaptació. Diu 
que, més enllà de les valoracions polítiques que mereixen les Diputacions, cal reconèixer 
que fan una feina molt important com avançar bestretes als ajuntaments, perseguir el 
cobrament de les multes... 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Vol 
aclarir que no ha dit en cap moment que Localred gestioni tributs, sinó simplement que és 
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l’entitat creada per evitar abusos de les grans companyies enfront dels petits municipis, per 
tant, serveixen per comprovar la veracitat de les declaracions presentades. 
 
6.- Modificació número 1 del pressupost municipal vigent pel que fa a la plantilla del 
personal. Aprovació inicial. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚMERO 1/2008 DEL 
PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, PEL QUE FA A LA PLANTILLA DEL PERSONAL. 
 
Vist que l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona va concedir a aquest 
Ajuntament una subvenció pel creixement dels serveis d’atenció domiciliària del municipi, 
mitjançant acord de la Junta de Govern de data 10 de maig de 2007 per un import de 5.200 
euros. 
 
Atès la necessitat d’ampliar el servei que presenta el personal municipal de la subàrea 
d’acció social, en concret de la treballadora social i de la treballadora faimiliar, per millorar la 
qualitat de l’assistència als ciutadans de la Palma. 
 
Atès que es considera necessari que la treballadora social ampliï la seva jornada en deu 
hores, passant a fer-ne de divuit a vint-i-vuit, i que la treballadora familiar ampliï la seva 
jornada en dotze hores, passant a fer-ne de setze a vint-i-vuit. 
 
Vist que aquest increment de jornada, arribant al 75% de dedicació en ambdues places, 
implica la necessitat de procedir a una modificació de la plantilla de personal. 
 
Atès que la modificació de la plantilla de personal, que integra el Pressupost General 
Municipal vigent, per l’exercici 2008, requereix la mateixa tramitació administrativa que una 
modificació del Pressupost. 
 
És pel que, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer: MODIFICAR la plantilla municipal, i per la mateixa raó, modificar l’annex de personal 
que li és inherent, pel que fa a l’increment de la jornada laboral de les places que es diran, 
fixant la jornada en els següents termes: 
 
Treballadora social  75% 
Treballadora familiar  75% 
 
Segon: EXPOSAR al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà ferm. 
 
 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 8 de gener de 2008” 
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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 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 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: 
Explica el sentit de la modificació de la plantilla dient que el govern té la intenció d’ampliar el 
servei d’atenció domiciliària amb la qual cosa es proposa incrementar les hores laborables 
tant de la treballadora social, com de la treballadora familiar. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu 
que això és una línia continuista de l’anterior govern. Pensa que si finalment el jutge tombés 
el pressupost municipal que van impugnar, potser s’haurien de retornar a aquestes 
treballadores les hores pagades de més, amb la qual cosa, proposa esperar a que el 
Tribunal es pronunciï abans d’aprovar la modificació de la plantilla. 
 
Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: 
Respon dient que sobre el tema de la impugnació del pressupost se n’ha parlat abastament 
en d’altres plens i que tothom sap la postura del govern que és tirar-lo endavant. 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
7.1.- Proposta d’acord per via d’urgència de rectificació d’un error material del 
Pressupost General Municipal corresponent a l’exercici 2008. 
 
 
En primer lloc s’ha produït una votació sobre el caràcter urgent de la proposta. 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 Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga 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. 
 
A continuació s’ha passat a aprovació la proposta següent: 
 
 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DEL 
PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008 
 
Vist que el Pressupost General Municipal, corresponent a l’exercici 2008, va ser aprovat 
definitivament per la sessió extraordinària del Ple del dia 27 de desembre de 2007, i que ha 
entrat en vigor el dia 1 de gener de 2008, a partir de la publicació del mateix en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, de data 31 de desembre de 2007, annex XII. 
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Atès que, una vegada examinat el mateix, s’ha emès un informe, per part de la Secretària 
Interventora de l’Ajuntament, on es posa de manifest que s’ha produït un error material en la 
classificació econòmica de l’impost sobre béns immobles, continguda en l’estat d’ingressos 
del pressupost. 
 
Considerant que l’art. 105.2 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
determina que: l’administració pot rectificar en qualsevol moment i d’ofici els errors materials, 
aritmètics o de fet. 
 
Considerant que l’aprovació definitiva del Pressupost es va fer pel Ple de la Corporació i és a 
ell a qui correspon, en última instància donar el vist-i-plau a la proposta, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de rectificació d’un error material detectat en el Pressupost 
General Municipal, exercici 2008, conforme determina l’art. 105.2 de la Llei de Règim Jurídic 
i Procediment Administratiu Comú, i en següent sentit: 

- La classificació 11.112.00, ha de correspondre a l’Impost sobre béns immobles 
de naturalesa rústega, i no urbana. 

- La classificació 11.112.01, ha de correspondre a l’Impost sobre béns immobles 
de naturalesa urbana, i no rústega. 

 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
l’anunci de rectificació d’aquest error material. 
 
 
 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 11 de gener de 2008” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb el resultat 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 Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan 
Garnés i Giberga 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. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu 
que aquesta és una qüestió formalment de poca importància però que hi ha un tema 
d’actitud que és reprovable. Pensa que si el govern té intenció de passar pel Ple una 
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proposta per via d’urgència ho han de comunicar abans a la oposició. Entenen que el 
Pressupost no està aprovat i per tant, pensen votar en contra de tot el que hi faci referència. 
Diuen que si el Pressupost està vigent és per una alcaldada. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: 
Explica al Sr. Llop que simplement es tracta de corregir un error tipogràfic que s’ha detectat i 
que produeix un ball de números. Pensa que voler corregir un error davant del Ple no és 
precisament un acte d’autoritarisme. 
 
Diu que el Pressupost està aprovat legalment a dia d’avui, i que encara que vagin als 
tribunals a impugnar-lo, que hi tenen tot el dret, fins que un jutge no es pronunciï permet 
funcionar a l’Ajuntament, i en el cas que el tribunal donés la raó a Convergència i Unió, 
s’hauria de fer una nova aprovació del pressupost però no implicaria haver de tornar diners 
que després s’haurien de tronar a pagar immediatament. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Li demana al regidor Sr. Llop que no utilitzi la 
paraula “alcaldada” en aquest sentit. 
 
8.- Mocions per via d’urgència 
 
No se’n presenten 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta perquè s’ha reduït el servei d’assistència mèdica de la Palma i, des del dia 27 de 
desembre de 2007, s’ha suprimit el pediatra. Demana quina actuació ha fet l’Ajuntament al 
respecte. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Sra. Gallego dient que 
davant d’això, l’Ajuntament havia parlat amb els responsables del CAP i els havien dit que 
aquestes coses sempre passaven en èpoques de vacances del personal. Emplaça a la 
regidora Sra. Gallego a parlar directament amb la regidora de sanitat per tal de concretar 
més aspectes relacionats amb aquesta qüestió. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu 
que, més que els metges facin o no vacances, el que més li preocupa és l’actitud del govern 
de baixar el cap davant tot el que els diuen. Pensa que, més que parlar, l’Ajuntament hauria 
de fer escrits demanant contundentment solucionar els problemes. 
 
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: 
Pregunta perquè l’Ajuntament ha prescindit del servei de psicòloga social. 
 
Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Explica que s’ha volgut prioritzar els serveis de base que es prestaven des de  l’àrea de 
benestar social, potenciant les tasques de la treballadora social i familiar. Continua dient que, 
com que els recursos són limitats, tot i que la feina de la psicòloga era molt satisfactòria, s’ha 
volgut prioritzar una cosa per damunt de l’altre. A més, diu que, les persones que ho 
necessitin poden obtenir aquest servei al CAP. 
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Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  
Diu que ha llegit a la Veu que s’ha canviat el mobiliari de les oficines de l’Ajuntament i que 
vol saber si aquesta despesa estava pressupostada. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon afirmativament dient que ha tingut un cost 
total de 18.000 € i que hi havia una partida pressupostària de 70.000 €. 
 
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu 
que potser, si no es gastessin els diners en mobles podrien pagar la segons bestreta de la 
subvenció dels avis que encara estan pendent de cobrar. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu 
que no té res a veure una reserva pressupostària amb l’estat de la tresoreria de l’Ajuntament. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
el que no entén és com l’Ajuntament no pot tenir 800€ al banc per fer una transferència als 
avis, i en canvi es pot anar a l’IKEA i pagar el mobles en efectiu. 
 
Sra. Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de  
Convergència i Unió: Pregunta com està el Pla Educatiu de la Palma. 
 
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La Palma 
Sempre: Respon dient que a finals de l’any passat van tenir una reunió amb la Diputació i 
van quedar que durant els mesos de febrer o març es tornarien a reunir per començar-lo a 
redactar. 
 
Sra. Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de  
Convergència i Unió: Diu que si l’Alcalde no se sent aquest projecte com a propi no es 
podrà tirar endavant ja que, en aquest, no només hi apareix la regidoria d’educació, sinó que 
hi conflueixen tota la resta. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: 
Pregunta perquè el dia 8 de gener el carrer Cadí encara estava ple de les restes de la 
cavalcada de reis del dia 5. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que el dia 7 de gener hi havia dues 
persones de la brigada de neteja de baixa laboral, fet que va provocar no poder fer la neteja 
adequada de la via pública. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: 
Pregunta perquè s’han retirat els contenidors del Polígon Industrial de Can Mascaró. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que totes les indústries estan obligades 
per llei a tenir el seu propi gestor de residus i que aquells contenidors eren per abocaments 
menors. Diu que quan l’Ajuntament va detectar que en comptes de fer abocaments menors, 
certes empreses l’utilitzaven per altres usos, explica que es va parlar amb els industrials de 
Can Mascaró per eliminar aquell punt de brutícia. 
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Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: 
Pregunta quina decisió s’ha pres en relació a la màquina de neteja viària que va estar a 
prova durant quinze dies. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon a la regidora Menal dient que en funció 
del nombre del nombre de baixes laborals del personal que integra la brigada de neteja, 
acabaran de decidir si convé a l’Ajuntament llogar-la, o no. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: 
Pregunta si hi ha algun projecte pensat que permeti que els veïns de Can Vidal puguin rebre 
la senyal de TV La Palma. 
 
Sr. Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Respon a la regidora Sra. Menal que hi ha una projecte a Molins, que està essent una prova 
pilot, que permetria veure la TV La Palma als veïns de Can Vidal. Diu que si acaba 
funcionant pot ser que s’implanti al poble. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pensa que el sopar de Nadal de l’any que bé podria fer-se a algun lloc de la Vall de 
Rafamans perquè, tot i que va estar molt bé anar a Molins de Rei, sembla estrany que no hi 
hagi algun altre lloc més a prop. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que en aquesta 
ocasió van triar una fórmula diferent de fer el tradicional sopar de Nadal que no era possible 
fer-lo a cap lloc de la Palma, que fos més innovador i més econòmic que finalment va 
permetre que els treballadors, a més del sopar, poguessin tenir un lot. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta al Sr. Alcalde perquè no va anar a rebre a SSMM Els Reis d’Orient, el dia 5 de 
gener. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon dient que sí que va anar a rebre’ls i 
puntualitza que ho va fer amb la seva filla i a la Plaça Onze de setembre. Afegeix que el 
govern va considerar que era millor que fos un nen qui els rebés que no pas l’Alcalde. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta al Sr. Alcalde si darrerament ha signat algun document amb els alcaldes de Pallejà, 
Corbera, Sant Andreu de la Barca i Cervelló sobre mobilitat. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop que no ha estat així, al 
menys, que ell ho recordi. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta si l’Ajuntament estava al corrent del concurs de borratxos que es va celebrar durant 
la festa jove del mes de novembre al Poliesportiu, tenint en compte que la festa la pagava 
l’Ajuntament. Demana també, quines mesures es van prendre per evitar que els menors 
consumissin alcohol en aquella festa. 
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Sr. Francesc Cortés i Roca, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: 
Respon dient que li sembla curiós que el senyor Llop pregunti sobre el concurs de borratxos 
quan, mentre governava Convergència i Unió es va organitzar una cosa similar que es deia 
“slalom del quinto”. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta quin és l’estat d’execució en que es troben els drenatges del carrer Alfàbia. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Guilera explicant-li que el 
dia 14 de gener de 2008, el geòleg contractat per l’Ajuntament i l’enginyer dels veïns afectats 
es trobaran per iniciar l’obra. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: 
Pregunta qui finançarà l’obra. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que l’Ajuntament pagarà el cost 
d’instal·lació dels drens i els particulars, el cost d’execució del mur de contenció. Diu que 
s’està negociant amb ells els termes d’una cessió de pas per poder fer el manteniment dels 
drenatges. 
 
I essent les vint-i-una hores i quaranta cinc 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,                                                    La Secretària, 
 
 
 


