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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 11/07 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA NOU 
DE NOVEMBRE DE 2007.  
 
La Palma de Cervelló, a nou de novembre 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 Gràcia i 
Minguell, Maria Isabel Garcia i Grau, Joan Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i 
Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico 
i Maria Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de 
l’Ajuntament passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2008.  
 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública del pressupost 
municipals per a l’exercici 2008. 
 
4.- Aprovació de la sol.licitud al Departament de Governació i Administracions 
Públiques – Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del canvi de destinació de 
la subvenció de 89.889,- euros aprovada per la Comissió de Cooperació Local 
en la formulació de l’anualitat 2006 per a l’actuació “Urbanització del passeig de 
Santa Rita”. 
 
5.- Aprovació de la concertació d’una operació de tresoreria per import d’un 
milió d’euros. 
 
6.- Donació de compte de l’escrit de renúncia presentat per la regidora del Grup 
municipal La Palma Sempre M. Isabel Garcia Grau i sol.licitud a la Junta 
Electoral Central d’emissió d’una nova credencial. 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
8.- Moció presentada pels Grups  municipals LPS i PSC d’adhesió al manifest 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic reiterant la creació del 
Carril bus a la B-23  formulada l’any 2001 al Ministeri de Foment. 
 
9.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió a favor que la 
Generalitat agiliti al màxim els tràmits de l’autorització ambiental per a 
l’ampliació de l’explotació de la mina Anna. 
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10.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre la 
participació a les oposicions a policies. 
 
11.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre el caos 
de RENFE. 
 
12.- Mocions per via d’urgència. 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària número 10/07 de data 14 
de setembre de 2007.       
 
2.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 
per a l’exercici 2008.  
 
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 
2008. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist que el  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals han 
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició, les 
Ordenances fiscals que contindran com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació 
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals 
municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix 
l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb 
els ciutadans. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
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especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària Interventora de l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ: 
 
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2008 i següents, 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públics municipals, el text del qual s’incorpora com annex a aquest acord. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen el text 
del qual s’adjunta en document annex:  
 
Ordenança Fiscal núm. 
8 

reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 
9 

reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 
13 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
esportius 

Ordenança Fiscal núm. 
15 

reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors i vitrines i per la instal·lació d’anuncis que 
ocupen el domini públic local 

 
Tercer.-  Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladores de la mateixa que a 
continuació es relaciona el text del qual s’adjunta com annex: 
 
Ordenança Fiscal núm. 
6 

reguladora de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis d’interès general. 

 
Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2007: 
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Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de 

terrenys de naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis d’interès general. 

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ùs 
públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 
10 

reguladora de la taxa per serveis especials de vigilància 
i altres motivats per espectacles públics i grans 
transports 

Ordenança Fiscal núm. 
11 

reguladora de la taxa per llicències urbanístiques  

Ordenança Fiscal núm. 
12 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les 
activitats i instal·lacions 

Ordenança Fiscal núm. 
14 

reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 

Ordenança Fiscal núm. 
15 

reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, 
aparadors, vitrines i per la instal·lació d’anuncis que 
ocupen el domini públic local 

Ordenança Fiscal núm. 
16 

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyament especials en establiments municipals  

Ordenança Fiscal núm. 
17 

reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats de manera abusiva a la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 
18 

reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 
Cinquè: Indicar que el text íntegre de les dues ordenances fiscals aprovades 
provisionalment, el text de les quals no s’adapta a cap model publicat per la 
Diputació de Barcelona, en concret l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la 
taxa per la prestació del serveis esportius, i la núm. 19 reguladora de la taxa 
per la retirada d’animals abandonats a la via pública, hauran de publicar-se, 
junt amb els acords d’aprovació definitiva de les mateixes, en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 



 5

Sisè.- Pel que fa als acords definitius de la resta d’ordenances seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2007. 
 
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 5 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, Maria Isabel Garcia i Grau, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga i els vots en contra dels 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 les principals modificacions de les ordenances fiscals pel 
2008 destacant que s’han adaptat formalment al model publicat per la Diputació 
de Barcelona, com fan la majoria dels ajuntaments de la província per fer-les 
més entenedores a la gent. Així mateix, esmenta algunes petites modificacions 
introduïdes com: s’incrementa la taxa de guals un 3%, s’incrementen algunes 
taxes per serveis que es presten al Poliesportiu, tot i que encara no es cobreix 
el cost del servei ja que diu que costa 220.000 €, i l’ingrés per finançar-ho és 
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193.000 €, amb la qual cosa, la resta corre a càrrec de l’Ajuntament. Explica 
també que es modifica la taxa per la instal·lació de rètols publicitaris i s’elimina 
la taxa per l’obtenció de certificats d’empadronament o de convivència. 
Comenta que es proposa l’aprovació de la taxa de 1,5% dels ingressos 
d’empreses de serveis, com les d’aigua, llum, gas etc., ja que, si bé s’estava 
ingressant per aquest concepte, només era en base a la liquidació que 
presentaven les pròpies empreses, i ara, serà la Diputació la que ho gestioni. 
Diu que es crea la taxa per connexió a la claveguera i que es farà especial 
incidència per cobrar la liquidació complementària de l’ICIO al final de l’obra, 
d’acord amb el cost real i efectiu de la mateixa. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i 
Unió: Diu que li sembla bé canviar el model si això simplifica el text i el fa més 
entenedor però comenta que no li sembla bé la pujada que es proposa sobre 
els guals perquè no és d’un 3% sinó d’un 10%. En aquesta línia li sembla que 
s’haurien d’eliminar les taxes d’aquells guals que han quedat inutilitzats amb la 
nova ordenació dels aparcaments a l’Av. Catalunya.  
Creu que gravar alguns serveis del Poliesportiu per sobre de l’IPC, fins i tot en 
alguns casos incrementar-los un 50% més, com és el cas del Casal d’Aventura, 
no és el millor que es pot fer pels pares i mares treballadors de la Palma que 
han de contractar aquest servei, no com un privilegi, sinó com una necessitat. 
En canvi, pensa que abaixant la taxa per la instal·lació de rètols s’està ajudant 
a les empreses que s’exposen per treure un benefici. 
Diu que el cost simbòlic de 2 euros que tenien els certificats d’empadronament 
evitava que se’n demanessin innecessàriament, ara ja veurem què passa. 
Explica que li sembla bé regular la taxa de l’1,5% i que és molt lloable la 
intenció de les dues liquidacions en l’ICIO, però pensa que primer caldria tenir 
arquitecte municipal, perquè des del mes de setembre que no es donen 
llicències. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma 
Sempre: Explica que la gent que tingui gual i pel proper exercici no el vulgui, 
pot dirigir-se a l’Ajuntament i sol·licitar que no se li cobri. Diu, en relació a la 
taxa de rètols, que abaixant l’import el que s’intenta és cobrar-la, ja que fins ara 
suposa que si no es cobrava era perquè un botiguer que posava una pissarra 
per anunciar un menú havia de pagar 300 euros. 
Explica que en el Pressupost Municipal del 2007, els ingressos per taxes del 
Poliesportiu no arribaven als 100.000 euros. Diu que amb l’increment proposat 
esperen arribar als 193.000 euros, fent un increment del 8/9 %. Diu que els 
costos del Poli pel 2008 es calculen en 220.000 euros, amb la qual cosa s’ha 
intentat ajustar les despeses de funcionament amb els ingressos. 
Diu que el tema de l’Arquitecte el contestarà a precs i preguntes. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i 
Unió: Creu que s’hauria d’incloure en les ordenances el tema dels guals de 
l’Av. Catalunya per facilitar les coses al ciutadà. 
Pregunta quin criteri s’ha fet servir per modificar les taxes del Poli quan unes 
s’incrementen un 5%, altres un 10%, i d’altres un 15%, i perquè s’han 
incrementat de forma més significativa els Casals d’Aventura. 
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma 
Sempre: Diu que es compromet a aplicar d’ofici la baixa en el padró dels guals 
per les cases de l’Av. Catalunya. Comenta que s’ha incrementat el Casal 
d’Aventura perquè no s’ha fet aquest any. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que sí que es va celebrar el Casal d’Aventura durant el 2007. 
Explica que el seu grup hi votarà en contra perquè no estan d’acord en 
incrementar la pressió fiscals als ciutadans, i en canvi, s’abaixen les taxes als 
empresaris. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Diu que el seu grup s’oposa a crear la taxa per la connexió al 
clavegueram perquè cada any ja s’apuja l’IBI, s’apujen les hipoteques i ara, es 
crea una nova taxa. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma 
Sempre: Explica que la taxa de connexió al clavegueram no és una taxa per 
tothom, sinó només per aquells promotors que connectin per primera vegada a 
la xarxa pública. 
 
 
 
3.- Aprovació provisional i submissió a informació pública del pressupost 
municipals per a l’exercici 2008. 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL PER A  L’EXERCICI 2008 

Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació, per l’exercici 2008. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a 
l’exercici 2008 en els termes  que figuren en el document annex a aquest acte.  
 
Segon.-  Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el 
termini de vint dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el BOP. Durant aquest termini es podrà examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el mateix sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 6 de novembre de 2007” 
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Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia per part del Sr. Alcalde, abans de 
procedir-se al seu debat. 
 
Amb anterioritat el Sr. Alcalde ha fet la següent intervenció i posteriorment no 
s’ha donat la paraula a cap regidor: 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Fa una introducció explicant la 
filosofia del pressupost pel 2008, dient que és molt rigorós, ja que amb els 
ingressos corrents es cobreix la despesa corrent. Diu que s’ha tingut la intenció 
de millorar el problema de les infrastructures, però sense hipotecar l’entorn. 
Explica que la partida de millores a la via pública serà participativa. 
Una vegada feta l’explicació, diu que retira aquest punt de l’ordre del dia perquè 
el grup de Convergència i Unió ha presentat un escrit dient que no hi havia tota 
la documentació necessària a l’expedient i que, tot i ser un tema formal, caldrà 
retirar-lo. Explica que aquesta qüestió té el seu origen en una reunió que va 
convocar el grup del govern amb CiU amb la voluntat de consensuar el 
contingut del Pressupost. Diu que ara s’agafen a això per reclamar més 
documentació. Li sap greu que la gent que ha vingut al Ple per assabentar-se 
dels pressupostos hagi de marxar sense poder-ho fer. 
 
4.- Aprovació de la sol.licitud al Departament de Governació i 
Administracions Públiques – Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del 
canvi de destinació de la subvenció de 89.889,- euros aprovada per la 
Comissió de Cooperació Local en la formulació de l’anualitat 2006 per a 
l’actuació “Urbanització del passeig de Santa Rita”. 
 

PROPOSTA D’ACORD DE SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTINACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ PER A L’ACTUACIÓ “URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE 
SANTA RITA” INCLOSA EN L’ANUALITAT 2006 DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA 

Vista la formulació de l’anualitat 2006 del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, aprovada per la Comissió de Cooperació Local en data 11 de 
novembre de 2005, en la què s’inclou una subvenció de 89.889,- euros per a 
l’actuació “Urbanització del Passeig de Sta. Rita” 
 
Atès que no es vol executar l’esmentada obra perquè es considera millor un 
projecte d’adequació del passeig de Sta. Rita més integrat en l’entorn.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

 
Primer.- Renunciar a l’obra anomenada “Urbanització del Passeig de Sta. Rita” 
inclosa en la formulació del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, anualitat 
2006, amb una subvenció de 89.889,- euros.  
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Segon.-  Sol.licitar del Departament de Governació i Administracions Públiques 
– Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya el canvi de destinació de la 
subvenció esmentada en el punt anterior al projecte anomenat “Adequació i 
millora del Passeig de Sta. Rita” 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 6 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, Maria Isabel Garcia i Grau, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga. 
 
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: Llegeix la proposta. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Explica que el seu grup s’abstindrà ja que creu que s’hagués hagut de 
tirar endavant el projecte que ells tenien per arranjar la font de Santa Rita, tot i 
que s’haguessin hagut d’introduir alguns canvis a requeriment de l’ACA. Creu 
que s’hagués hagut de parlar amb l’empresa d’enginyeria que va redactar el 
projecte i introduir aquests canvis abans de demanar més pròrrogues per 
l’execució ja que, pensa que amb això la Generalitat pot acabar retirant la 
subvenció. Diu que no s’oposen al canvi però remarca que si Convergència 
estés al govern, ara s’estaria adjudicant un projecte adaptat, en comptes d’anar 
ajornant l’execució. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que està d’acord amb que el 
projecte s’hagués hagut de modificar perquè hi havia massa formigó. Explica 
que s’ha redactat un nou projecte i que han parlat amb la Generalitat sobre 
aquest canvi, amb la qual cosa, la subvenció no es perdrà. 
 
5.- Aprovació de la concertació d’una operació de tresoreria per import 
d’un milió d’euros. 
 
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE TRESORERIA PER IMPORT D’UN MILIÓ D’EUROS. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 703/2007, de 18 d’octubre de 2007, pel qual es 
resol iniciar la tramitació administrativa per a concertar una operació de 
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tresoreria per atendre necessitats transitòries de tresoreria d’import 1.000.000 
€, tenint en compte el desacompassament entre la recaptació d’ingressos i les 
obligacions de pagament. 
 
Atès que la concertació d’operacions de tresoreria, d’acord amb el que preveu 
l’article 51 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es pot realitzar amb 
qualsevol entitat financera amb la finalitat d’atendre necessitats transitòries de 
tresoreria. 
 
Atès que el termini de vigència de l’operació de tresoreria no pot ser superior a 
un any, d’acord amb l’esmentat article. 
 
Atès que el conjunt d’operacions de tresoreria concertades no pot superar en 
cap cas el 30 per 100 del ingressos liquidats per operacions corrents del darrer 
exercici liquidat (2006). 
 
Atès que és necessari la concertació d’una operació de tresoreria en la 
modalitat de compte de crèdit, és pel que, es convidà a diferents entitats 
financeres per tal que oferissin les seves condicions. 
 
Vist les condicions financeres de les diferents entitats que han presentat oferta 
 
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Concertar una operació de tresoreria en la modalitat de compte de 
crèdit amb la CAIXA CATALUNYA, per un import d’1.000.000 €, que s’haurà de 
cancel·lar en el termini màxim d’un any, a partir de la seva formalització. 
 
Segon: Aprovar que les condicions financeres que regiran aquesta operació de 
tresoreria seran les següents: 
 
Modalitat: Operació de tresoreria mitjançant compte de crèdit 
Límit: 1.000.000 € 
Termini màxim: 1 any 
Interès: Euribor a 3 mesos + 0,30 
 Revisió i liquidació trimestral 
Comissions: exempta 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart: Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització de l’operació de tresoreria, 
amb les condicions aprovades en el punt segon, amb l’entitat financera CAIXA 
CATALUNYA. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 5 de novembre de 2007” 
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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, Maria Isabel Garcia i Grau, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga. 
 
Hi ha votat en contra dels 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 es veuen obligats a demanar una pòlissa de crèdit per 
poder arribar a finals d’any. Diu que en el Pressupost del  2007 es van preveure 
uns ingressos atípics d’1.100.000 € de Ciments Molins, i d’1.750.000 € de Can 
Ollé que mai han arribat. Explica que aquests diners havien de servir per fer 
front a una sèrie d’inversions que, si bé s’han fet per import aproximat de 
548.000 €, els ingressos no han arribat mai perquè no depenia de l’Ajuntament 
el cobrar-los o no. En conclusió, diu que han arribat abans les factures que els 
ingressos i que, per arribar a finals d’any, es necessiten 735.000 euros. 
Diu que s’ha demanat a diverses entitats financeres les condicions amb què 
podríem signar la pòlissa de crèdit. Explica que La Caixa i Caixa Penedès no 
complien amb els requeriments que havia posat l’Ajuntament perquè cobraven 
comissió d’obertura. Comenta que la única que complia, i amb les condicions 
més favorables, era Caixa Catalunya. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que sent pena del que està passat a l’Ajuntament. Explica que en 5 
mesos, l’Ajuntament s’ha quedat sense tresoreria i això no és normal que passi. 
Diu que quan el Sr. Joan Gràcia va deixar de ser regidor d’Hisenda, el seu grup 
també va trobar problemes de tresoreria i els van solucionar sense demanar 
cap crèdit. Comenta que si CiU estés manant això no passaria perquè hi hauria 
tres ingressos previstos: el 1.100.000 € de Ciments Molins, el 1.750.000 € de 
Can Ollé, i el conveni de les Roquetes. 
Pensa que hi ha altres solucions abans que demanar un crèdit. Diu que 
s’ofereix a anar amb el Sr. Alcalde a negociar amb aquests agents perquè 
avancin a l’Ajuntament els diners i així no s’hauran de pagar interessos, Diu 
que fer el contrari és el més còmode però el menys convenient. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Explica que això no hauria passat si no s’haguessin gastat els diners 
abans que arribessin. Dirigint-se al Sr. Llop li diu que no ha entès perquè ha 
perdut les eleccions, que no parli més del conveni de les Roquetes perquè el 
poble no vol créixer amb 350 habitatges al camí del cementiri. 
 
6.- Donació de compte de l’escrit de renúncia presentat per la regidora del 
Grup municipal La Palma Sempre M. Isabel Garcia Grau i sol.licitud a la 
Junta Electoral Central d’emissió d’una nova credencial. 
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“DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DE RENUNCIA PRESENTAT PER 
LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE, M. 
ISABEL GARCÍA GRAU, I SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL D’EMISSIÓ D’UNA NOVA CREDENCIAL. 
 
Vist l’escrit presentat davant d’aquest Ajuntament, en data 5 de novembre de 
2007, número d’assentament en el Registre General d’Entrada 3656, per la 
regidora adscrita al grup municipal de La Palma Sempre- Entesa pel Progrés 
Municipal, la senyora Maria Isabel García Grau, pel qual renuncia a la seva 
condició de regidora de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per raons 
personals. 
 
Atès que l’art. 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals estableix que la condició de regidor es perd per renuncia, que haurà de 
fer-se efectiva per escrit, davant del Ple de la Corporació. 
 
De conformitat a l’art. 182.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 
segons el qual, davant la renuncia d’un regidor, s’atribuirà l’escó al candidat, o 
en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui, atenent al seu 
ordre de col·locació. 
 
Atès que la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs 
representatius locals que preveu que quan es presentin escrits de renúncia, el 
Ple remetrà certificat de l’acord a la JEC, indicant el nom de la persona que 
hagi de cobrir la vacant. 
 
Vist l’escrit de data 5 de novembre de 2007, del senyor Xavier González i 
Alemany, actuant com a cap de llista de la candidatura de la Palma Sempre-
Entesa pel Progrés Municipal, en el qual indica que la persona que ha de cobrir 
la vacant és el senyor Francisco Cortés Roca, amb DNI 79.282.033 K. 
 
És pel que el Ple: 
 
Primer: Pren coneixement i es dóna per assabentat de la renúncia de la 
senyora Maria Isabel García Grau, de la seva condició de regidora de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
Segon: Declara vacant un escó de regidor, pertanyent al grup municipal de La 
Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal. 
 
Tercer: Trasllada a la Junta Electoral Central, i per indicació de la pròpia 
candidatura electoral, que la persona que haurà de cobrir aquesta vacant és el 
senyor Francisco Cortés Roca, amb DNI 79.282.033 K, als efectes de l’emissió 
de la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del mateix. 
 
L’alcalde 
Xavier González Alemany 
 
La Palma de Cervelló, 5 de novembre de 2007” 
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Sra. Maria Isabel García Grau, regidora del grup municipal de La Palma 
Sempre: Llegeix un escrit amb les raons que l’han portat a renunciar al càrrec i 
agraeix la col·laboració de tota aquella gent que l’ha ajudat mentre ha estat 
desenvolupant la tasca de regidora a l’Ajuntament. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Agraeix l’esforç que ha fet la 
regidora García per continuar la seva tasca al govern, fins i tot després de patir 
un greu accident. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió: Agraeix la disposició de la regidora per haver treballat per La Palma i 
comenta que la renúncia implica una crisi ja que, un dels efectius del govern 
deixa de prestar els seus serveis. 
 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidor del grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya: Dóna les gràcies per l’esforç que fins al dia 
d’avui ha fet la regidora. Diu que aquest fet no implica cap crisi de govern i que 
està segura que el nou regidor que s’incorporarà serà del tot eficient. 
 
Sra. Maria Isabel García Grau, regidora del grup municipal de La Palma 
Sempre: Vol donar les gràcies a tothom i diu que estarà al darrera de qualsevol 
govern de La Palma per ajudar a aconseguir que les coses es facin bé. 
 
7.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
8.- Moció presentada pels Grups  municipals LPS i PSC d’adhesió al 
manifest de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic reiterant 
la creació del Carril bus a la B-23  formulada l’any 2001 al Ministeri de 
Foment. 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LPS I PSC AL 
PLE DE LA CORPORACIÓ SOBRE LA CREACIÓ DEL CARRIL BUS A LA B-
23 
 
Fa sis anys l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, fent-se ressò del Manifest 
d’Esparreguera, va aprovar en la sessió plenària de 13 de setembre de 2001 un 
acord  de sol.licitud de la creació d’un carril Bus-VAO a l’autopista A-2. 
 
Ara l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), després de més 
de tres anys sense que el projecte progressi,  reivindica la mateixa petició. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord d’adhesió al Manifest de la 
PTP reivindicant el CARRIL BUS ARA A LA B-23 que s’adjunta com annex.” 
 
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 Joan Garnés i Giberga. 
 



 14 

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 la moció. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que quan l’any 2001 es va presentar aquesta moció, el seu grup es 
va abstenir malgrat estar-hi d’acord perquè, tot i que existeix un problema de 
mobilitat, i per tant, cal fomentar el transport públic, com Ajuntament s’ha de fer 
un plantejament més de fons que el que fa una associació. Diu que es 
requereix un debat de fons sobre les infrastructures, i s’hauria de demanar que, 
des del govern, es fixés un model de xarxa de transport. Pensa que, a més del 
carril bus a l’autopista, hi hauria d’haver més autobusos per tenir un transport 
públic de qualitat. Demana finalment introduir una transacció en la moció, en la 
que hi consti aquesta reflexió. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Li respon dient que la moció fa 
referència a un manifest que ja esmenta això que diu. 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Diu que la declaració també diu que s’ha de reduir la velocitat a 80 Km/h 
i que no hi estan d’acord, ja que no creuen que sigui una solució al problema 
real de mobilitat a l’àrea metropolitana. 
 
9.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió a favor 
que la Generalitat agilitzi al màxim els tràmits de l’autorització ambiental 
per a l’ampliació de l’explotació de la mina Anna. 
 
“Moció del Grup municipal de CiU a favor que la Generalitat agiliti al 
màxim els tràmits de l’autorització ambiental per a l’ampliació de 
l’explotació de la mina Anna.  
 
El 26 de Juliol de 2005 la Palma  va signar un conveni amb ciments Molins, pel 
qual, una vegada la Generalitat hagués emès tots els permisos legalment 
necessaris per a l’ampliació de l’explotació de la Mina d’argila Anna, la Palma 
podria arribar a obtenir fins a 8 milions d’euros.  
 
El retard del Departament de Medi Ambient en la tramitació de l’expedient per a 
l’atorgament de l’esmentada autorització ambiental perjudica el municipi de la 
Palma, en la mesura que de la seva resolució en depèn una substancial 
aportació de recursos econòmics a l’Ajuntament. 
 
Davant d’aquest fet es considera necessari que des de l’Ajuntament s’insti el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat a actuar amb la màxima 
celeritat en la tramitació de l’expedient d’autorització ambienta,  
 
En conseqüència es proposa al ple l’adopció dels següents, 
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ACORDS 

 
PRIMER. El ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló insta el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a donar la màxima prioritat a la 
tramitació de l’expedient corresponent a l’autorització ambiental de l’ampliació 
de l’explotació de la mina d’argila Anna, situada en aquest terme municipal, 
atès que de la seva resolució en depèn una aportació substancial de recursos 
econòmics al municipi.  
 
SEGON. Notificar aquests acords al Departament de Medi Ambient i a les 
entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
Els precedents acords no han estat aprovats pel resultat  de cinc vots a favor i 
sis 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 Xavier González i Alemany, Maria Pilar 
Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga i a favor 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. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Llegeix la moció presentada pel seu grup. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que el seu grup hi votarà en 
contra, no perquè no vulguin que els diners de Ciments Molins entrin a 
l’Ajuntament, sinó perquè la gestió ja s’està fent. Comenta que, des que es va 
signar el conveni han passat 2 anys i 3 mesos, 2 anys de govern de CiU i tres 
mesos de govern de LPS-PSC, amb la qual cosa, no entenen la pressa. 
Explica que l’aprovació està a punt de donar-se. Comenta que, en converses 
amb la Directora General de Qualitat Ambiental, la Sra. Maria Comelles, se l’ha 
informat que passarà a la propera Ponència Ambiental del dia 4 de desembre 
de 2007. 
Rectifica la moció dient que no s’ingressaran 8.000.000 €, sinó un màxim de 
7.600.000 € 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Diu que obtenir l’autorització ambiental és un tràmit complex i llarg, per 
això ha passat tan de temps. Explica que la pressa de la moció és perquè 
l’Ajuntament disposi de diners el més aviat possible i no s’hagin de pagar 
interessos generat per la pòlissa de crèdit que s’acaba d’aprovar. Pensa que es 
podria accelerar més el tema tenint en compte que el Conseller de Medi 
Ambient és del mateix color polític que el Sr. Alcalde. 
 
10.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre la 
participació a les oposicions a policies. 
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“MOCIÓ DE CIU SOBRE LA PARTICIPACIÓ A LES OPOSICIONS A 
POLICIES 
 
La posada en funcionament del nou municipi de la Palma de Cervelló va 
comportar la decisió sobre el model de vigilància local. El règim d’autoritat es 
va produir sota la categoria de Vigilants municipals, com a funcionaris de tipus 
D.  
 
Durant aquests 7 anys de vigilància municipal, s’ha augmentat la plantilla dels 4 
inicials, als 10 actuals per atendre en condicions òptimes el servei de la 
vigilància local professionalitzada 24 hores, 365 dies l’any.  
 
Així mateix, durant aquests anys, s’han fet oposicions que han permès anar 
transformant progressivament les situacions d’interinatge en funcionaris de 
carrera i, per tant, en situació estable. Hores d’ara, 5 dels 10 agents són 
funcionaris de carrera, tipus D, adscrits a l’ajuntament de la Palma, en les 
tasques pròpies de la guàrdia municipal local de la Palma.  
 
En el ple ordinari del més de Maig de 2007 es va aprovar, per majoria absoluta, 
demanar a la Generalitat de Catalunya que la guàrdia municipal experimentés 
la transformació al grau de policia local. Aquest canvi es proposava perquè les 
circumstàncies de seguretat que hi havia l’any 2000 eren prou diferents de les 
que hi ha actualment. Per altra part, l’exercici de l’autoritat a l’àmbit metropolità 
també ha canviat substancialment: des del dia 1 de Novembre, els Mossos 
d’Esquadra s’han fet càrrec de la seguretat a la comarca del Baix Llobregat i, el 
nivell de coordinació que es requereix entre els diversos cossos i forces de 
seguretat recomana, en molt alta mesura, elevats graus de professionalització. 
 
El canvi de vigilants a policies locals s’ha de produir a través d’un procés 
selectiu d’oposicions que, previ acord amb la Generalitat de Catalunya, han de 
ser convocades per part de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.  
 
Atesa la importància d’aquest procés selectiu. 
 
Atès que els grups que actualment governen la Palma van manifestar una 
posició de desacord sobre el canvi dels nostres agents, de vigilants a policies 
locals. 
 
Atès que sortosament, sembla que tots els grups del consistori actualment 
compartim la idea que aquest canvi és positiu pel bon funcionament de la 
seguretat al nostre poble; 
 
Atès que aquest és un tema de model i, que per tant, cal que tant els criteris 
definitoris de l’oposició com els mecanismes d’avaluació siguin compartits per 
la totalitat dels integrants del consistori.  
 
Es proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
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PRIMER. Es crea la comissió informativa de la seguretat, amb la finalitat de fer 
el seguiment de les decisions relatives a seguretat i model policial local. 
  
SEGON. Les decisions que s’adoptin a la comissió informativa, ho seran per 
consens de tots els grups.  
 
TERCER. La comissió informativa de la seguretat, dissenyarà els criteris tant 
de les oposicions que haurà de permetre que els vigilants locals esdevinguin 
policies locals, com d’aquelles altres referents a la guàrdia municipal que es 
convoquin durant aquest mandat.  
 
QUART. Tant l’equip de govern com el grup de l’oposició municipal tindran 
presència, amb veu i vot, al tribunal avaluador de les oposicions que afectin la 
guàrdia local. 
 
CINQUÈ. La prova es prepararà de forma consensuada amb tots els membres 
del tribunal avaluador que es nomeni en cada cas.” 
 
Els precedents acords no han estat aprovats pel resultat  de cinc vots a favor i 
sis 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 Xavier González i Alemany, Maria Pilar 
Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga i a favor 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. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Llegeix la moció. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió: Creu que s’hauria d’aprovar la creació d’una Comissió de Seguretat per 
tractar el model de seguretat del poble atès que és un tema que afecta tota la 
ciutadania. Defensa que les decisions d’aquesta Comissió haurien de ser 
consensuades i que en el moment de fer les oposicions dels policies, es donés 
veu i vot als membres de la oposició, formant part del tribunal. 
 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidor del grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya: Diu que de les sis propostes que s’han 
presentat al Ple, el grup de CiU només ha votat a favor de les actes, amb la 
qual cosa, això vol dir que no volen el millor pel poble. Explica que han hagut 
de retirar els Pressupostos perquè els van convocar a una reunió per 
consensuar-los i faltava alguna informació. Diu que els van amenaçar en 
impugnar el Ple si no s’introduïen les tres mocions, tot i estar tancat l’ordre del 
dia. Creu per tot això que si CiU forma part d’alguna Comissió de Seguretat no 
s’anirà enlloc perquè pensa que l’únic que fan es posar traves a la gestió del 
govern. 
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Diu que no poden votar que una Comissió prengui les decisions per 
unanimitat, sinó com a molt, que es tingui la voluntat d’arribar-hi. Diu que no 
estan d’acord en que els polítics facin els exàmens de les oposicions, perquè 
no és feina dels polítics, ja hi haurà tècnics que ho faran. 
Comenta que quan es creï el Cos de Policia, els agents no portaran pistola, tot i 
que estiguin autoritzats per fer-ho. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que portar pistola o no, és una decisió política que hauran de 
decidir. Comenta que el fet que només siguin 7 vots els que separen CiU de 
LPS és una crida implícita a treballar plegats i que per això proposen la creació 
de la Comissió de Seguretat. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Proposa com a transacció, aprovar 
només el primer punt de la moció. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que només acceptaran una transacció si poden participar en la 
oposició. 
 
11.- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió sobre el 
caos de RENFE. 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU AL PLE D’AQUESTA 
CORPORACIÓ. 
 
Catalunya té un dèficit d’infrastructures evident. Aquest dèficit està provocat, en 
la seva immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels 
successius governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el percentatge 
corresponent en infrastructures. 
 
Actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat 
insostenible. 
La ràbia i impotència que viuen els centenars de milers d’usuaris que estan 
patint el caos de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en 
infrastructures, estant posant en evidència les greus mancances que té 
actualment Catalunya en el que és un dels eixos principals de 
desenvolupament de tot país modern, les infrastructures. 
 
La situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible. Ràbia per com 
s’estan fent les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt termini. 
 
En un principi, era probable, que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona 
podien provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves 
infrastructures. Però és evident que una cosa són problemes puntuals, i l’altra 
és el caos que s’ha produït, amb dues línies de RENFE i una de Ferrocarrils de 
la Generalitat, tallades no se sap ben bé fins quan. 
 



 19 

El govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’estat d’infrastructures el 
passat estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes ferroviaris 
de RENFE. Però des de la seva arribada, les coses no només no han millorat 
sinó que han empitjorat. 
 
D’altra banda, la Ministra de foment, Magdalena Álvarez, davant la situació de 
desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més 
que dir que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor. 
 
Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels 
problemes dels ciutadans. 
 

- Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el 
transport públic ferroviari de rodalies i de mitjana distància a 
Barcelona, a la seva àrea metropolitana i, en general, a tot 
Catalunya, que ha comportat una afectació continuada des de fa més 
de 15 mesos i una suspensió temporal de diversos serveis ferroviaris 
de RENFE i de Ferrocarrils de la Generalitat. 

 
- Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat 

que estan patint centenars de milers de ciutadans. 
 

- Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de 
rodalies i regionals de RENFE. 

 
- Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la 

majoria de les carreteres catalanes i, en especial a les vies on es 
concentren els problemes amb RENFE. 

 
- Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada 

a terme pel Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les empreses ADIF i RENFE 
en la planificació i execució de les obres i en la gestió de les 
incidències. 

 
- Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als 

ciutadans, no podem restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar 
el desenvolupament ordinari de les activitats diàries dels nostres 
conciutadans. 

 
Els sotasignants proposem al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar la implicació directe de l’ajuntament de la Palma de Cervelló 
en la defensa dels ciutadans i ciutadanes afectats pel caos en les 
infrastructures. 
 
Segon.- Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat, que aturin 
les obres del TAV si aquestes no garanteixen la seguretat per als treballadors 



 20 

de les obres, d’una banda, i per als ciutadans, de l’altra. La prioritat ha de ser el 
restabliment de la normalitat al servei de rodalies i regionals de RENFE I 
Ferrocarrils de la Generalitat, ja que aquests són necessaris per a la mobilitat 
obligada de centenars de milers de catalans. Tots els esforços tècnics han de 
centrar aquesta qüestió. 
 
Tercer.- Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les seves funcions a la 
Ministra de Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’infrastructures, 
Víctor Morlan, ja que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de 
la seva gestió al capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar. 
 
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de 
Catalunya que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern 
espanyol i que defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
Cinquè.- Sol·licitar al govern espanyol que es porti a terme el traspàs de la 
gestió de rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern Espanyol, al Congrés 
de Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els vots a favor dels 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. 
 
S’han abstingut els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar 
Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell i 
Joan Garnés i Giberga. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Llegeix la moció 
 
12.- Mocions per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que s’ha sentit molt molest quan el Sr. Alcalde no li ha donat la 
paraula en el punt dels Pressupostos. Pensa que ha estat un comportament 
sectari que s’ha agreujat quan la Sra. Joaniquet ha començat a parlar del tema 
en el punt de la moció i no se li han parat els peus. Pensa que demostra una 
falta de respecte cap als regidors que estan a la oposició. 
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A continuació passa a explicar que les mocions del seu grup s’han hagut 
d’incloure ja que el Ple es va convocar el dimarts, quan s’havia de convocar 
com a màxim dimecres. Per això, atès que van entrar les mocions abans de 48 
hores es va haver de fer un annex a l’ordre del dia ja que, el que hauria estat 
discriminatori hagués estat haver de votar la urgència d’unes qüestions que es 
van presentar amb prou antelació. 
Continua explicant que els motius pels quals el grup de Convergència i Unió va 
demanar la retirada dels Pressupostos són els següents: perquè no quadren 
els ingressos amb les despeses, perquè mancava la memòria d’Alcaldia, 
l’informe econòmic financer i  l’estat d’execució a 31 de desembre, i perquè hi 
havia alguns errors de suma. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i 
Unió: Diu que el seu grup no va amenaçar a ningú en la reunió del dimarts, 
només va advertir que, no incloure les mocions, seria una irregularitat. Demana 
al regidor Sr. Gràcia que li doni explicacions de com és que hi ha diferències en 
les inversions. 
 
El regidor Sr. Joan Gràcia i Minguell no li contesta. 
 
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Pregunta al regidor Sr. Joan Garnés perquè no es va emetre per televisió 
el Ple del mes de setembre. 
 
Sr. Joan Garnés i Giberga, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Respon dient que la cinta era de mala qualitat amb la qual cosa la 
gravació no es veia bé. Diu que aquest Ple sí que es veurà, i que a més, s’han 
fet uns canvis d’ubicació i del cable d’audio perquè sigui de més qualitat. 
 
Sra. Judith Menal i Tolsa, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Fa un prec i demana que la persona que actualitza la pàgina web pengi 
les gravacions del Ple perquè, des de Can Vidal, la televisió no es veu gaire bé. 
 
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i 
Unió: Pregunta el motiu pel qual s’ha endarrerit el segon pagament de la 
subvenció de l’Associació de la Gent Gran, i vol saber si, a dia d’avui, ja s’ha fet 
efectiu. 
 
Sra. Carme Ramban i Jordà, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Respon a la regidora Gallego que el motiu ha estat la falta de 
tresoreria i que, tan bon punt estigui ingressat el crèdit, es pagarà. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Pregunta si s’ha executat el Decret d’enderroc de les dues terrasses del 
carrer Pirineu. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que la voluntat és executar el 
Decret però que els propietaris han demanat mantenir l’estructura i davant 
d’això, estem a expenses d’un informe de l’Arquitecte que digui si això és 
correcte, o no. 
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Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió: Diu que al mes de maig es va aprovar el Pla Educatiu de La Palma i que 
s’havia de redactar una memòria, pregunta com està. 
 
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, regidora del grup municipal de La 
Palma Sempre: Respon dient que el dia 28 de novembre a les 10:00 hores 
tenen una reunió per parlar d’aquest tema i que en el proper Ple es podrà 
explicar alguna cosa més. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Pregunta quan s’asfaltaran els carrers Gavarres i Montsant. 
 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya: Respon dient que el dilluns començaran les 
obres. Comenta que s’ha allargat una mica ja que, tot i haver-hi l’encàrrec fet, 
algú va dir per telèfon a l’empresa que quedava anul·lat.  
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que està molt bé treure els cotxes de les voreres de l’Av. Catalunya, 
però ara no es pot passejar per les voreres del carrer Pirineu. Creu que és molt 
maco pels que van a Corbera, que ho veuen tot net, però és un pedaç per La 
Palma. Creu que era millor el projecte que el seu grup havia pensat, 
d’enderrocar les cases velles de l’Av. Catalunya per convertir els solars en 
aparcament, i fer realment zones de passeig pel poble ja que ara, diu, es 
posaran bancs i arbres al costat d’una carretera on hi transiten 20.000 vehicles 
diaris i no creu que sigui gaire agradable passejar amb aquesta intensitat de 
vehicles al costat. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que l’Ajuntament ha adquirit 
gran nombre de ferros disuassoris per millorar l’aparcament del carrer Pirineu. 
Afegeix que, si s’hagués fet un traspàs d’informació com toca, potser el seu 
grup hagués pogut valorar aquest projecte de l’Av. Catalunya. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que s’han contractat dues persones indefinides a través d’un Decret 
sense que consti que s’hagi fet cap procés selectiu, i a la pràctica, estan 
cobrant 300 € més bruts al mes, fet que crea greuges comparatius amb la resta 
de personal. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que dos treballadors 
municipals fixes de la brigada, durant el mes d’agost, van decidir per motius 
personals abandonar el seu lloc de treball. Comenta que davant d’això es van 
haver de cobrir els llocs de forma urgent i es va optar per posar anuncis de 
feina a l’Aula d’Autoformació i es van fer unes entrevistes. 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència 
i Unió: Diu que una vegada passada la urgència s’han de convocar els 
corresponents processos selectius sinó sembla que el Sr. Alcalde porti 
l’Ajuntament com la seva empresa. 
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Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de  Convergència i 
Unió: Diu que fa tres mesos que l’Ajuntament no té arquitecte. Tenint en 
compte que les llicències es donen per silenci al cap de dos mesos de la seva 
sol·licitud, pregunta què pensa fer l’Ajuntament al respecte. 
 
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma 
Sempre: Explica que a principis del mes de setembre, l’arquitecta municipal va 
dir que volia plegar per motius personals. Comenta que l’Ajuntament, davant 
d’això, va demanar al Col·legi Oficial d’Arquitectes que es presentessin 
candidats. Diu que s’han interessat per aquest lloc seixanta-tres candidats i que 
quatre d’ells han estat preseleccionats. Acaba dient que la setmana vinent ja es 
disposarà d’arquitecte. 
 
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que atès que hi ha urgència 
en l’aprovació del Pressupost General per l’exercici 2008, convoca als 
assistents a un Ple extraordinari i urgent, que s’haurà de celebrar el dia 12 de 
novembre de 2007, a les 10:00h del matí, amb un únic punt de l’ordre del dia, 
l’aprovació provisional del Pressupost General Municipal per l’exercici 2008. 
 
I essent les vint-i-dues hores i cinquanta 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, 
 


