ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 13/07 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA
QUATRE DE DESEMBRE DE 2007.
La Palma de Cervelló, a quatre de desembre de dos mil set, essent les vint
hores i cinc 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 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.
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Joan Gràcia i Minguell per
motius personals.
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.- Presa de possessió del regidor Francisco Cortés Roca.
2.- Modificació número 20/07 del pressupost municipal vigent.
3.- Aprovació del reglament que regula el registre municipal de parelles de fet.
4.- Modificació de l’ordenança municipal de circulació, pel que fa a la sanció
establerta per les infraccions per estacionament a una zona d’estacionament
limitat (zona blava).
5.- Moció presentada pel grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel
Progrés Municipal amb motiu del dia internacional contra la violència vers les
dones
1.- Presa de possessió del regidor Francisco Cortés Roca.
“Atès que en la sessió plenària celebrada el dia 9 de novembre de 2007 es va
prendre coneixement de la renúncia de la senyora Maria Isabel García Grau, de
la seva condició de regidora de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, alhora
que es declarà vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal de La
Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal.
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit, en data 21 de novembre de
2007, la corresponent credencial a nom del senyor Francisco Cortés Roca, que
acredita la seva condició d’electe.
Vist que queda acreditat que el candidat ha presentat la corresponent
declaració de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o
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activitats que els proporcionin ingressos.
Vist que l’art. 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim
Electoral General, modificada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març,
estableix que en el moment de presa de possessió, els candidats electes
hauran de jurar o prometre el càrrec per tal de poder adquirir la plena condició
de regidor.
És pel que es demana al senyor Francisco Cortés Roca que s’acosti a la mesa i
respongui a les següents preguntes:
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat
prevista a la legislació vigent?”
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló,
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?””
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta i demana al Sr.
Francisco Cortés que s’atansi a la mesa per tal de respondre a les preguntes
que li formula que són les següents, i a la qual cosa, respon el següent:
“Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat
prevista a la legislació vigent?”
Sr. Francesc Cortés i Roca: “No”
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: “Jureu o prometeu, per la vostra
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Francesc Cortés i Roca: “ Per imperatiu legal, ho prometo”.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Dirigint-se al Sr. Cortés, autoritza a
que ocupi el corresponent escó de regidor.
A partir d’aquest moment, el Ple ha quedat integrat per deu reguidors.
2.- Modificació número 20/07 del pressupost municipal vigent.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 20/07
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2007, MITJANÇANT
EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES
Atès que per a poder atendre el pagament d’obligacions amb càrrec a la partida
0.31, per a la qual la consignació és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
transferència entre partides, amb subjecció a les disposicions vigents.
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Vist l’informe favorable emès per la Secretària Interventora.
Atès que no hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de
la partida que es proposa minorar.
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 20/07 del Pressupost
municipal de l’exercici 2007, de transferència entre partides, per un import de
9.200,00 €, en els termes següents:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial
4.22

Consignació
inicial
1.116.249,00
euros

Proposta de
baixa
9.200,00 euros

Consignació
definitiva
1.107.049,00
euros

Total baixa de crèdit: 9.200,00 euros
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
0.31

Consignació
inicial
55.000,00 euros

Proposta d’alta
9.200,00 euros

Consignació
definitiva
64.200,00 euros

Total alta de crèdit: 9.200,00 euros
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 29 de novembre de 2007”

Els precedents acords han estat aprovats amb els vots a favor dels regidors
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del
Carme Ramban i Jordà, Joan Garnés i Giberga i Francisco 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 Carmen3

Sáenz-Torre i Jurado
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Llegeix la proposta d’acord.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Explica que el seu grup s’abstindrà perquè consideren que si CiU hagués
estat al govern no s’hagués hagut de demanar cap crèdit d’1.000.000 €, amb la
qual cosa, ara no s’haurien de pagar interessos.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon que això no té res a veure
amb els interessos del crèdit d’1.000.000 €. Explica que respon a l’augment
que ha experimentat l’euribor durant l’any 2007, que ha superat les previsions
amb les que es va fer el pressupost. Explica que aquest és l’índex amb que es
calculen els interessos dels diferents préstecs que l’Ajuntament té contrets des
de fa temps, i que són els de l’ICF, el de Santander i el de Caixa Catalunya.
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i
Unió: Pregunta quan s’ha pagat d’interessos del crèdit del 1.000.000 €.
Sr. Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de La Palma
Sempre: Respon dient que els interessos d’aquesta pòlissa es liquiden
trimestralment, amb la qual cosa, encara no s’ha pagat res perquè el primer
pagament serà a finals del mes de febrer.
3.- Aprovació del reglament que regula el registre municipal de parelles de
fet.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DE
PARELLES DE FET
ANTECEDENTS
Atès que la Palma no té creat el Registre Municipal de parelles de fet.
Atès que es considera necessari per tal de regular els drets previstos en la Llei
10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parelles.
Vist que és necessari prèviament a constitució de l’esmentat registre, aprovar
un reglament municipal que reguli les seves normes de funcionament.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple
de l’Ajuntament per aprovar reglaments, i l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei
4

Municipal i de Règim Local de Catalunya, que atorga potestat reglamentària a
l’Ajuntament.
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer: Aprovar inicialment el Reglament regulador del funcionament del
Registre Municipal de parelles de fet, el text de la qual s’adjunta com annex a
aquest acord.
Segon: Exposar-lo a informació pública i sotmetre’l al tràmit d’audiència als
interessats per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggerències que, si
es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no es produeixen
al·legacions, el Reglament es considerarà aprovat definitivament, procedint-se
a la seva publicació en la forma normativament adequada.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 29 de novembre de 2007”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat amb els vots a favor
dels regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i
Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Garnés i Giberga, Francisco
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: Llegeix la proposta d’acord
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i
Unió: En primer lloc, dóna la benvinguda al regidor Francesc Cortés. Diu que el
seu grup votarà a favor de la creació del Registre de parelles de fet, perquè
considera que és un pas més cap a la consolidació dels drets dels ciutadans de
La Palma, però pensa que tindrà una eficàcia limitada.
4.- Modificació de l’ordenança municipal de circulació, pel que fa a la
sanció establerta per les infraccions per estacionament a una zona
d’estacionament limitat (zona blava).
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.
ANTECEDENTS
Atès la providència d’Alcaldia dictada el dia 29 de novembre de 2007, en la que
es posa de relleu la necessitat d’aprovar una modificació de l’ordenança
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municipal reguladora de la circulació de vehicles a La Palma de Cervelló.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de la Corporació.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple
de l’Ajuntament per aprovar ordenances, i l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, que atorga potestat reglamentària a
l’Ajuntament.
És pel que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de
circulació de vehicles de La Palma de Cervelló, el text de la qual s’adjunta com
annex a aquest acord.
Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als
interessats per un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggerències que, si
es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no es produeixen
al·legacions, l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament, procedint-se
a la seva publicació en la forma normativament adequada.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 29 de novembre de 2007
Modificacions a l’Ordenança General de Circulació:
Art. 73.3 Afegir:
“Les sancions de les infraccions previstes en l’art. 39.18.a) i b), d’aquesta
ordenança, podran fer-se efectives, amb una reducció del 50% sobre la quantia
de la sanció, si s’abonen abans que transcorri un màxim de 24 hores, des de la
data de la denúncia.
Si es fessin efectives abans que es dicti resolució de l’expedient sancionador,
gaurdiran d’una reducció del 30% sobre la quantia de la multa.”
Modificacions a l’annex de l’ordenança:
estacionar un vehicle a una zona
d´estacionament limitat (zona blava) i
controlat i no tenir o no posar en lloc visible
39 18 a L el comprovant horari.
39 18 b L estacionar un vehicle a una zona

20 €
20 €
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d´estacionament limitat (zona blava) i
controlat ultrapasnt el temps autoritzat.
“
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat amb els vots a favor
dels regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i
Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Garnés i Giberga, Francisco
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 es proposen dues
modificacions a l’ordenança municipal de circulació, en concret a la sanció per
estacionar en zona d’horari limitat, excedint-se del temps permès o no
col·locant el distintiu. Diu que la primera és en relació a l’import de la sanció,
que disminueix de 30€ a 20 €, i l’altre és que es bonifica el 50% de l’import de
la sanció si es fa efectiva dins de les 24 hores següents a la comissió de la
infracció.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: Diu que hi votaran a favor perquè estan d’acord en potenciar mesures
que fomentin que les sancions es cobrin de forma més efectiva. Tot i així,
pensa que no s’hauria de considerar de la mateixa manera el que una persona
s’excedeixi 20 minuts del temps de comprar, que aquella persona que
deliberadament no posa el rellotge.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon dient que aquesta és una
qüestió que caldrà que els vigilants la tinguin en compte a l’hora de respondre
les al·legacions.
5.- Moció presentada pel grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel
Progrés Municipal amb motiu del dia internacional contra la violència vers
les dones
“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PALMA SEMPRE I PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA QUE PRESENTEN AL PLE AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES
L’assassinat de dones és un problema global i la lluita contra aquest fenomen
té una inqüestionable dimensió política.
Malauradament, la violència mortal vers les dones existeix arreu del món. A
l’estat Espanyol i a Catalunya coneixem la seva duresa i, també la seva
quotidianitat. Ara bé, on aquesta adquireix una dimensió espectacular, tant per
la seva magnitud com per la complexitat dels fets i, especialment, per la
diferència en quant a la capacitat, mitjans i resultats en la resposta davant
d’aquest fenomen és, en aquests moments, als països de Mèxic i d’Amèrica
Central com Guatemala.
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En aquests països, en un context de pobresa i explotació econòmica, en el
marc d’un model fabril que les corporacions internacionals han globalitzat se
situen en la frontera de Mèxic i EEUU les conegudes amb el nom de
maquil·les. En aquestes zones franques, generalment, es produeix treball en
cadena i treballen dones i nenes en condicions d’explotació i amb sous molt
baixos, encara que sovint aquests sous són superiors als que es perceben en
altres feines al mateix país. Per això moltes dones volen treballar a les
maquil·les. Aquestes zones franques són un marc de total impunitat per
l’explotació i la violència de gènere.
És difícil parlar de vies de solució al conflicte de violència contra les dones que
es viu en aquests països perquè es tracta d’una problemàtica gairebé
estructural i que té, avui per avui, una gran impunitat. Les solucions han de
passar per un canvi de mentalitat que redefineixi la relació entre homes i dones
des d’altres paràmetres que els actuals. Alhora, caldria enfortir les garanties de
dret de les dones mitjançant legislació específica. Per altra banda, moltes
organitzacions de la zona estan sent amenaçades només pel fet de demanar
informació sobre on són les seves filles i per reclamar justícia.
Així, és a Mèxic on comença a prendre cos el concepte de feminicidi posant de
manifest l’existència d’un dels fenòmens més preocupant de l’actualitat:
l’assassinat de dones només pel fet de ser dones. Des de diferents sectors
aquests assassinats són considerats com a crims d’estat ja que els estats no
són capaços de garantir la vida i la seguretat de les dones que pateixen
diverses formes i graus de violència quotidiana al llarg de la vida.
Les causes d’aquest fenomen són múltiples però les podem concretar en les
següents:
•

La cultura patriarcal que fa que els homes percebin les dones com a
propietat i la violació i assassinat de dones, preferentment joves, quasi
adolescents, es converteix en una mena de trofeus i de marca de
territori per part d’homes que van des dels que es dediquen al narcotràfic
com la presumpta participació de funcionaris i membres de la policia i
exèrcit, segons denuncien les organitzacions socials que treballen a la
zona.

•

La pobresa estructural dels països de la zona que provoca una
migració massiva des del camp a les zones industrialitzades amb el
conseqüent deteriorament de les condicions de vida en trobar-se en
noves aglomeracions als voltants de les ciutats , sense cap tipus e servei
. Situació que afecta en major grau a les dones , sobretot si són dones
joves.

•

L’existència de les maquil·les que creen unes condicions de vida i
treball absolutament infrahumanes. Les regles del comerç internacional
tenen enormes implicacions en la vida diària de les treballadores del
Sud. En totes les parts del món, les dones treballen i són el suport
fonamental de les famílies. I succeeix sovint que allò que fan les dones
té menys valor que allò que fan els homes. D’aquí la impunitat quan es8

paguen a les dones salaris més baixos pel mateix treball.
Atès que recentment, el Parlament Europeu ha aprovat un informe de la
Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere sobre els feminicidis a
Mèxic i Amèrica Central.
Atès que l’informe s’adreça tant als governs de la regió com a les institucions
europees; ja que la Unió Europea té acords amb Mèxic i Amèrica Central en
matèria de drets humans. I demana que el tema sigui prioritari en l’agenda
política de les relacions bilaterals, suggereix l’elaboració d’un Pla d’Acció que
inclogui una mesa a alt nivell per tractar aquest tema i la incorporació de
programes de sensibilització i formació de jutges i agents policials i garanties
per a la protecció eficaç i assessoria legal gratuïta a les víctimes; i finalment,
demana una major coordinació de totes les activitats que sigui assumida per
representacions de la UE en la regió, incloent les instàncies competents de
l’OCDE i de la OIT; donat que un alt percentatge dels feminicidis transcorre en
zones on operen empreses. I demana que acabi la impunitat en els feminicidis
de Mèxic i Amèrica Central.
Atès que a casa nostra, en el que portem d’any han mort 10 dones víctimes de
la violència masclista. Sortosament, però, ja fa anys que s’ha acabat amb la
impunitat en relació aquesta violència, gràcies als esforços d’un munt d’agents
socials, especialment els grups feministes i dels partits que han treballat en
l’àmbit local, nacional i estatal, per l’articulació integral de les polítiques, i per
què aquesta violència fos visibilitzada i considerada la més greu conseqüència
de les desigualtats entre homes i dones, fruit del patriarcat.
Atès que el Consell de Dones de Catalunya i totes les entitats i grups de dones
que treballen en aquest àmbit estan realitzant una tasca molt valuosa que aviat
estarà reconeguda legalment amb l’aprovació de la llei dels drets de les dones
per l’eradicació de la violència masclista.
Atès que també, el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya s’està
materialitzant en diverses estratègies: des del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació s’ha posat en marxa el Programa contra
la Violència Masclista, l’Institut Català de les Dones està duent a terme
importants actuacions a partir del Programa per a l’abordatge integral de la
violència masclista.....
Atès que tots els agents socials i el conjunt de la ciutadania cal que s’impliqui
en la defensa dels drets de les dones i en l’objectiu de l’eradicació de les
violències masclistes, des d’una perspectiva transversal.
Atès que és un dret i un deure viure lliures de violència i viure en llibertat.
Els Grups municipals de LPS i PSC, proposa l’adopció dels següents acords al
Ple.
ACORDS
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Primer.- Manifestar la nostra més absoluta solidaritat amb les dones de Mèxic i
Guatemala i amb totes les dones que són víctimes de la violència masclista
arreu del món.
Segon.- Instar les institucions europees a que les mesures proposades
s’incloguin en el programa d’acció de la UE.
Tercer.- Traslladar la necessitat que els governs de Mèxic i Amèrica Central
reconeguin la tasca i donin suport als grups de la societat civil que davant una
situació d’impunitat legal i pública s’han autoorganitzat per fer front a aquesta
xacra.
Quart.- Demanar al govern de la Generalitat i al de l’estat Espanyol, així com
als Parlaments Estatal i de Catalunya perquè se sumin a l’Informe aprovat pel
Parlament Europeu i s’impliquin en les mesures concretes que l’Informe recull.
Cinquè.- Manifestar el nostre compromís de treballar perquè la Llei dels Drets
de les Dones per a l’eradicació de la violència masclista sigui aprovada el mes
aviat possible al Parlament de Catalunya.
Sisè.- Convidar a la ciutadania i els partits polítics i organitzacions de la
societat civil, a treballar sistemàticament per posar en marxa les accions
necessàries per canviar els models culturals i econòmics que, arreu del món,
afavoreixen les violències masclistes.
Setè.- La nostra permanent denúncia de tot tipus de violència contra les
dones.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat
espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés, a l’Institut Català de les Dones,
i al Consell de Dones de Catalunya”
Els precedents acords han estat aprovats per unanimitat amb els vots a favor
dels regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i
Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Garnés i Giberga, Francisco
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:
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya: Llegeix la moció.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: Diu que aquest és un tema molt delicat i seriós de tractar i que pensa
que tots hi ha de posar el coll per trobar-hi solucions.
Comenta que la tradició de l’Ajuntament és que quan s’han presentat mocions
d’aquest tipus, es demana a l’oposició si s’hi volen acollir i es presenten
conjuntament abans. Per això demana de retirar-la i presentar-la conjuntament
en el proper ple, tot i que si no s’accepta, avança que també hi votarà a favor.10

Explica que en el cartipàs d’aquest Ajuntament no s’ha aprovat la creació de
cap regidoria de la dona, s’ha inclòs en la subàrea de serveis socials, i
considera que això és discriminar les dones, com ja va dir en el ple del dia 13
de juliol de 2007.
Comenta que a la Palma hi ha dones que han donat la seva vida pel benestar
de la família i ara que tenen entre 45 i 50 anys, que els fills ja els han marxat de
casa, no tenen opció d’acollir-se a cap ocupació. Per aquest fet considera que
les polítiques s’haurien de dirigir a fer programes de formació i integració
laboral. Diu que la moció només parla de les dones de Mèxic i Guatemala i que
aquí també hi ha problemes.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el grup de CiU ha tingut
durant dos dies la moció, amb la qual cosa, si l’haguessin volgut consensuar
haurien hagut de dir alguna cosa. Creu que des de serveis socials es pot
atendre suficientment a les dones.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència
i Unió: Respon dient que qui presenta la moció, que és el govern, és a qui li
correspon dir si es vol presentar conjuntament, no l’oposició. Acaba dient que
dir que des de serveis socials es pot atendre a la dona és anclar-se en el
passat.
I essent les vint hores i trenta-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,
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