ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10/07 DE L’AJUNTAMENT
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA CATORZE DE SETEMBRE
DE DOS MIL SET.
La Palma de Cervelló, a catorze de setembre de dos mil set, essent les vint hores i deu
minuts, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, en
Xavier González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora,
Núria Mompel i Tusell, es reuneixen els regidors Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria
del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Maria Isabel Garcia Grau, Joan
Granés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de
l’Ajuntament passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
2.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 559/2007, de 17 de juliol de 2007, pel qual
s’aprova la configuració de la Junta de Govern Local, la delegació d’atribucions de
l’alcalde al seu favor i la periodicitat de les sessions ordinàries.
3.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 560/2007, de 17 de juliol de 2007, pel qual
es nomenen Tinents d’Alcalde.
4.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2007.
5.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2008.
6.- Nomenament de representants municipals de la Corporació en òrgans col.legiats
de competència del Ple.
7.- Aprovació d’una modificació de l’acord de creació de les Comissions Informatives
Permanents.
8.- Aprovació de la composició de les Comissions Informatives Permanents.
9.- Propostes per via d’urgència.
10.- Mocions per via d’urgència.
11.- Precs i preguntes.
1.- Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors
S’aproven per unanimitat les actes sotmeses a votació, en concret, la de la sessió
constitutiva de la Corporació núm. 8/07, de data 16 de juny de 2007, i la de la sessió
extraordinària, núm. 9/07, de data 13 de juliol de 2007.
2.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 559/2007, de 17 de juliol de 2007, pel
qual s’aprova la configuració de la Junta de Govern Local, la delegació
d’atribucions de l’alcalde al seu favor i la periodicitat de les sessions ordinàries.
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“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA EN MATÈRIA
DE FORMACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE
L’ALCALDE.
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 17 de juliol de 2007:
“DECRET DE L’ALCALDE 559/2007
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.07/02
Denominació: Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació
d’atribucions de l’Alcalde al seu favor.
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, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels
membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’art.
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix a
aquesta Entitat.
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.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el passat dia 13 de juliol de
2007 va acordar aprovar la creació de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat
municipal.
Atès que l’art. 99 LMRLC estableix que l’Ajuntament té facultat per decidir sobre la periodicitat
de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
De conformitat a l’art. 23 LRBRL, l’art. 54 LMRLC, l’art. 38 i 44 ROF
DISPOSICIÓ
Resolc:
Primer: Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, que quedarà integrada pels
membres següents:
PRESIDENT: Xavier González i Alemany
VOCALS:
Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Maria del Carme Ramban i Jordà
SECRETÀRIA: Núria Mompel i Tusell
Segon: La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària el primer i tercer dimarts hàbil de cada
mes, entre les 17:00h i les 20:00 h, a les dependències d’aquest Ajuntament.
Tercer: Establir que la Junta de Govern Local, la funció bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà per
delegació d’aquesta, les competències següents:
a. Aprovar plans d’actuació municipals.
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b. Formar les propostes, prèviament al seu coneixement pel Ple, del pressupost, el programa
d’inversions municipals, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, els instruments per
a la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, el nombre i
règim del personal eventual, les formes de gestió dels serveis i dels expedients de
municipalització, els contractes i les concessions que siguin competència del ple, i de l’alteració
de la qualificació jurídica dels béns demanials.
c. Aprovar la liquidació del pressupost.
d. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases selectives per a l’accés a la funció pública i per
a la provisió de llocs de treball.
e. L´acceptació de subvencions atorgades pels diferents ens públics.
f. Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública o efectes que
han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un valor residual.
g. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
h. Les adquisicions de patrimoni consistent en béns inventariables, per títol onerós, el preu de
les quals superi els sis mil euros.
i. L’aprovació inicial de plans parcials, plans parcials de delimitació, plans especials i plans de
millora urbana, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d´urbanització, les
resolucions de cadascuna de les peces separades que integren el procediment expropiatori,
quan s’executi per causa urbanística, l’acte administratiu que perfeccioni els contractes de dret
públic sobre potestats i actes que versin sobre matèria urbanística, l’acceptació de cessions
efectuades per causa urbanística i la recepció d’obres d’urbanització.
j. La resolució de procediments, llevat quan es produeixi per caducitat, sobre llicències
urbanístiques, mediambientals, funeràries i matèria de transports, si:
j.1. En tot cas, es requereix que un projecte assumit per facultatiu acompanyi la sol.licitud i per
a les llicències funeràries i en matèria de transports.
j.2. Quan es tracti de llicències mediambientals, se subjectin a la legislació sobre intervenció
integral de l’administració ambiental.
k. Les concessions demanials i l’atorgament de llicències que legitimin utilitzacions del domini
públic per altres administracions o per particulars que tingui per objecte aprofitaments requerits
per a la ubicació temporal de maquinària, eines, materials o altres béns mobles emprats en la
realització de construccions, instal.lacions o obres, la llicència urbanística legitimadora de les
quals hagi estat atorgada per la junta de govern local.
l. Les liquidacions tributàries per impost de construccions, instal.lacions i obres per taxes
vinculades a llicències urbanístiques o actuacions administratives municipals relatives a
procediments regits per la legislació sobre intervenció integral de l’administració ambiental, o
per ocupació de béns de domini públic municipal, o vinculades a altres actes autoritzatoris,
quan la competència pel seu atorgament hagi estat delegada en la Junta de govern local, i les
liquidacions de garanties adoptades a títol de mesures provisionals dins de procediments per
aprofitament especial del demani, en tots els casos, quan la competència per a l’aprovació de
les llicències respectives hagi estat delegada en la junta de govern local.
m. L’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, de les convocatòries
disposades a la seva empara i la resolució d’aquestes; com també l’aprovació dels convenis
per a l’atorgament de subvencions i l’activitat de foment.
n. L’aprovació de memòries valorades i l´aprovació inicial i definitiva de projectes d’obra
municipal ordinària quan aquestes no siguin competència de Ple.
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ñ. Les declaracions que hagin de constituir informe al si de procediments que siguin
competència d’altres administracions.
o. L´ aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions
tècniques en aquells procediments contractuals que siguin competència d´Alcaldia.
p. Aprovació dels comptes de recaptació i de gestió de multes confeccionats per la Diputació de
Barcelona.
Quart: L’alteració en la titularitat de l’Alcaldia o en la Junta de Govern Local no alterarà el
règim de les delegacions el qual únicament cessarà als seus efectes quan es revoqui o
modifiqui en la mateixa forma en que s’adopta.
Cinquè: Es delegada indistintament en les funcionàries municipals Maria Rosa Natal i Pujol i
Gemma Canals i Raventós la firma sols per a prestar el vist-i-plau en els certificats i altres actes
en exercici de la fe pública que emeti la secretaria-intervenció.
Sisè: 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.
Setè: Comunicar el contingut d’aquesta resolució als regidors afectats, i als portaveus dels
diferents grups polítics, pel seu coneixement i efectes.
Vuitè: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne
compte al Ple, en la propera sessió que es convoqui.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2007”

Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que en la sessió plenària anterior es
va crear la Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter col·legiat i ara
es dóna compte del Decret que aprova la seva configuració i fixa la seva periodicitat.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pensa que les atribucions que l’Alcalde delega a favor de la Junta de Govern són
massa àmplies. Diu que quan hi ha un govern amb gran representació popular és lògic
que es facin aquestes delegacions, però en una situació com la que viu actualment La
Palma, el més democràtic seria delegar a favor del Ple, en tant que màxim òrgan i
sobirà, els actes més transcendents.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Dirigint-se al regidor Sr. Llop comenta que aquesta
reflexió ja la va fer en l’anterior Ple i que ara, es reitera en la resposta que li donà el
seu dia. Li vol recordar que l’actual govern suma el 80% dels vots i el 60% de
l’electorat. Demana que no se’ls qüestioni la legitimitat. Diu que han fet les mateixes
delegacions que hi havia quan governava Convergència. Acaba dient que en aras a
millorar el pes que reclama de la oposició, li avança que en el proper punt es veurà
com es configuren unes Comissions Informatives més participatives.
3.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 560/2007, de 17 de juliol de 2007, pel
qual es nomenen Tinents d’Alcalde.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
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Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 17 de juliol de 2007:

“DECRET DE L’ALCALDE 560/2007
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.07/03
Denominació: Nomenament de Tinents d’Alcalde
MOTIVACIÓ
Atès que una vegada ha quedat constituït l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, el pasta dia 16
de juny de 2007, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en
particular pel que fa a la designació dels Tinents d’Alcalde.
Atès que de conformitat a l’art. 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en concordança amb l’art. 55 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, és competència de
l’Alcaldia, mitjançant Decret, la designació dels Tinents d’Alcalde d’entre els membres de la
Junta de Govern Local.
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
DISPOSICIÓ
Resolc:
Primer: Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 26 de juny de
2007, a les regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
Primera Tinent d’Alcalde: senyora Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Segona Tinent d’Alcalde: senyora Maria del Carme Ramban i Jordà
Segon: Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat
d’aquesta Alcaldia, les atribucions i les competències que em reconeix la legislació vigent les
desenvoluparan les precedents Tinències d’Alcaldia d’acord amb l’ordre del nomenament
establert.
Tercer: Establir així mateix que, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal
designarà la Tinent d’Alcalde que hagi de substituir-la, mitjançant un Decret, i en cas de no
efectuar-se la designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda per la Primera
Tinent d’Alcalde i, en el seu defecte, per la Segona Tinent d’Alcalde.
Quart: Comunicar aquest Decret a les Tinents d’Alcalde fent constar que, hauran de mantenir
informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les meves atribucions com Alcaldesses
accidentals, no podent durant aquest exercici, modificar les delegacions efectuades per
aquesta Alcaldia.
Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es
celebri, de conformitat al que estableix a l’art. 38 del ROF.”

Xavier González Alemany
Alcalde
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La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2007”

El Sr. Alcalde explica la donació de compte i ningú té res a dir.

4.- Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de
2007.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA GESTIÓ DEL
PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2007.
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2006.
Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb
l’article 17 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2007 la següent:
3.010 habitants, 1.506 homes i 1.504 dones

Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 7 de setembre 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, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan
Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació no s’han produït intervencions

5.- Aprovació de la data de les festes locals per a l’any 2008.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2008.
Vist l’Ordre del Departament de Treball (Ordre TRE/197/2007, de 28 de maig), per la qual
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya durant l’any 2008, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4907 el dia 19 de juny de 2007, que
estableix com a tals les següents dates:
1 de gener (Cap d’Any)
24 de març (Dilluns de Pasqua Florida)
24 de Juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nac. de Catalunya)
6 de desembre (Dia de la Constitució),
25 de desembre (Nadal)

21 de març (Divendres Sant)
1 de maig (Festa del Treball)
15 d’agost (L’Assumpció),
1 de novembre (Tots Sants)
8 de desembre (la Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

Atès que l’article 2 d’aquesta Ordre estableix que el conseller de Treball fixarà a més, dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.
Vist que el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, preveu que l’acord de l’Ajuntament que
proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació, abans del dia 30 de
setembre de 2007.
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar al Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya com a festes laborals
locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2008 les del dia 12 de maig i 24 de setembre.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.

Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló 7 de setembre 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, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan
Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació només s’han produït la següent intervenció:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Simplement vol comentar que es mantenen pel 2008, les mateixes festes que es van
aprovar per l’any 2007.
6.- Nomenament de representants municipals de la Corporació en òrgans
col.legiats de competència del Ple.
“PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE
Atès que el dia 27 de maig de 2007 es van celebrar les Eleccions Locals, convocades
mitjançant Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, i que ja s’ha constituït el nou Consistori, es fa
necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans col·legiats
competència del Ple.
Vist que en la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 13 de juliol de 2007 es va designar
al regidor Senyor Joan Gràcia Minguell, representant municipal al Consorci de Turisme del
Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Atès que els Estatuts del Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat
estableixen que cada Ajuntament designarà dos representants al mateix Consorci.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Designar representant municipal al Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, al regidor de Cultura, Comunicació i Joventut el senyor Joan Garnés Giberga.
Setè. Comunicar aquest acord al regidor afectat i al Consorci de Turisme del Consell Comarcal
del Baix Llobregat.

Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 7 de setembre 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 García 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 i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i
Jurado.
Amb anterioritat a la votació no s’ha produït cap intervenció
7.- Aprovació d’una modificació de l’acord de creació de les Comissions
Informatives Permanents.
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE CREACIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el passat dia 13 de juliol
de 2007, va aprovar la creació de diverses Comissions Informatives de caràcter permanent, de
conformitat a l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, per considerar necessari dotar a l’Ajuntament
d’òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor, sens perjudici de les
competències de control que corresponen al Ple.
Vist que en el citat acord s’aprovà que aquestes Comissions Informatives estiguessin
integrades per l’Alcalde, com a President, per un representant de cada un dels grups
municipals que formen part de la Corporació, i per la Secretària Interventora de l’Ajuntament.
Atès que es considera adient reformular la composició d’aquestes Comissions Informatives
establint la presència d’un major nombre de regidors per fomentar la participació d’aquests i per
tal de fer efectiu el dret que l’art. 20.1.c) LRBRL atorga als grups municipals.
Atès que l’art. 124.2 del Reglament d’Organització i Funcionament estableix que qualsevol
modificació de l’acord de creació de les Comissions Informatives permanents es decidirà
mitjançant acord adoptat pel Ple de la Corporació.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Modificar la composició de les diferents Comissions Informatives permanents, creades
per l’acord del Ple de la Corporació, en sessió del dia 13 de juliol de 2007, establint que
quedaran integrades pels membres següents:
President:
Vocals:

Secretària:

Alcalde o regidor en qui delegui
2 representants del grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés
Municipal.
2 representants del grup municipal de Convergència i Unió
1 representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Secretària de la Corporació o funcionari en qui delegui

Segon: Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals.

Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2007”
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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, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan
Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i
Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Comenta que el govern ha volgut recollir la proposta que va fer el grup de CiU en el
darrer Ple en relació al nombre de representants en les Comissions Informatives.
Explica que, en aquest sentit, la proposta aposta per crear unes Comissions amb dos
representants per cada grup polític, a excepció del Partit dels Socialistes, que només
en tindrà un. Diu que aquest canvi es fa, essencialment, perquè es volen convertir
aquestes Comissions en participatives i deliberants. Comenta que sobretot està pensat
per Comissions com la d’Urbanisme o l’Especial de Comptes on es tracten temes
molts importants i es vol buscar consens amb els grups.
Explica la voluntat del govern de posar-se d’acord amb el POUM. Demana a l’oposició
que fixin un calendari de treball en aquest sentit.
Comenta que també volen posar-se d’acord amb el pla parcial de Can Ollé ja que la
Comissió Territorial d’Urbanisme, en l’aprovació definitiva, ha tirat enrere la feina de
tres anys de l’anterior govern.
Acaba dient que les Comissions també hauran de servir per posar-se d’acord amb les
obres que es demanaran al PUOSC del proper quinquenni i per negociar els
Pressupostos, ja que la Comissió de comptes volen que esdevingui una eina de treball
i no tant de control de la funció del govern.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Demana fer una comentaris al discurs del regidor Sr. Gràcia, que pensa que és més
propi d’un Alcalde que d’un regidor d’Hisenda.
Agraeix que el govern hagi recollit la proposta de CiU fet que vol dir que s’ha acceptat
que la realitat política que hi ha a la Palma és diferent de la que hi havia fins ara.
Comenta que tot el que sigui arribar a un consens amb temes importants per la Palma
que tindran el suport de CiU però no pot fixar el calendari que li demana el Sr. Gràcia
perquè ni tan sols es coneix la proposta del govern, ni la metodologia de tre ball que es
vol aplicar, fet que fa impossible fixar dates.
Diu que el Sr. Alcalde li va dir durant el mes de juliol que es volia reunir amb ells per
tractar diversos temes a consensuar i que a hores d’ara, no s’ha fet cap contacte, per
tant, demana que no se’ls exigeixi un compromís públic quan encara no s’ha fet cap
reunió prèvia.
Acaba demanant que es faci servir com a sistema de votació, la ma alçada, tal i com
va anunciar el SR. Alcalde en l’últim Ple, per evitar equivocacions.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que s’han
fet dues reunions amb la oposició per consensuar temes i que si les Comissions
Informatives no s’han reunit és perquè encara no estava aprovada la seva composició.
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Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que el seu grup no coneix el contingut de l’acord de la CTUB però considera que
com a temes cabdals a defensar de Can Ollé és l’obtenció dels terrenys per l’ampliació
de l’escola i el CAP. Pensa que s’apliqui el model urbanístic que sigui, el que s’hauria
d’aconseguir, en qualsevol cas, són aquests temes.
Comenta que pot ser que la CTUB hagi tirat enrere la modificació puntual però que
quan ells estaven al govern, havien parlat amb la responsable de zona, la Sra. Amèlia
Mateos, i sempre se’ls havia informat que no hi havia cap problema per aprovar-ho
definitivament.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Explica que la CTUB no qüestiona les cessions sinó el nombre d’habitatges i la
ubicació dels mateixos, amb la qual cosa, això tindrà repercussió directe en el
Pressupost amb les aportacions econòmiques que es reduiran.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Anuncia que en breu es convocaran
reunions per parlar de tot això.
8.- Aprovació de la composició de les Comissions Informatives Permanents.
“PRESA DE RAÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ PER FORMAR
PART COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS MUNICIPALS,
Vist els diferents escrits presentats pels portaveus dels grups municipals en els quals es
designen els membres que hauran de formar part de les diferents Comissions Informatives de
caràcter permanent, creades per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària
celebrada el passat dia 13 de juliol de 2007.
De conformitat al que estableix l’art. 125.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
És pel cal:
Prendre raó de la següent composició de les Comissions Informatives permanents, creades per
l’acord del Ple de la Corporació, en sessió del dia 13 de juliol de 2007, i modificades per acord
del Ple del dia 14 de setembre de 2007:
Comissió Especial de Comptes
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés
-

Joan Gràcia i Minguell
Joan Garnés i Giberga

Grup municipal de Convergència i Unió
- Judith Menal Tolsa
- Josep Maria Llop i Rigol
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Secretària: la de la Corporació o funcionari en qui delegui
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Comissió Informativa Permanent de planificació urbanística
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés
- Joan Gràcia i Minguell
- Joan Garnés i Giberga
Grup municipal de Convergència i Unió
- Albert Guilera i Planas
- Josep Maria Llop i Rigol
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Secretària: la de la Corporació o funcionari en qui delegui
Comissió Informativa Permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal
President: Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
Grup municipal de La Palma Sempre-Entesa pel Progrés
- Carme Ramban i Jordà
- Maria Isabel Garcia Grau
Grup municipal de Convergència i Unió
- Maria Beatriz Gallego i Rico
- Maria Carme Sáenz-Torre i Jurado
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
- Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Secretària: la de la Corporació o funcionari en qui delegui

Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 7 de setembre de 2007”

El Sr. Alcalde en dóna compte i no es produeix cap intervenció.
9.- Propostes per via d’urgència.
“ PROPOSTA D’ACORD PER VIA D’URGÈNCIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE
LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ.
Atès que resten pendents algunes operacions de delimitació del terme municipal, en execució
del Decret 185/1998, de 21 de juliol, pel qual s’aprovà la segregació d’un part del terme
municipal de Cervelló, per a constituït un nou municipi amb el nom de la Palma de Cervelló.
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Vist l’escrit formulat per la Direcció General d’Administració Local, de data 5 de juliol de 2007,
amb entrada en aquest Ajuntament el dia 10 de juliol de 2007 ( número d’assentament en el
registre d’entrada 2492), pel qual es sol·licita que, una vegada constituïts els nous consistoris
resultants de les darreres eleccions es fa necessari ratificar, o nomenar de nou, la Comissió de
Delimitació del terme.
Atès que de conformitat a l’art. 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, en relació al procediment
regulador de l’expedient de delimitació, s’estableix que el Ple municipal ha de nomenar una
Comissió constituïda per l’Alcalde, dos regidors, el Secretari de la Corporació i un tècnic.
De conformitat a l’art. 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per l’aprovació de la delimitació del terme municipal, entenent-se afectat per aquest
quòrum tots els acords que en facin referència.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Nomenar membres de la Comissió de Delimitació que ha de dur a terme l’execució del
Decret 185/1998, de 21 de juliol, en matèria de delimitació del terme municipal a l’empara de
l’art. 33 en concordança amb l’art. 27.2, del Decret 140/1988, de 24 de maig, a les persones
següents:
-

Xavier González i Alemany, Alcalde
Joan Gràcia i Minguell, Regidor
Maria Beatriz Gallego i Rico, Regidora
Secretària Interventora Municipal, Secretària
Arquitecte Municipal, Tècnic.

Segon: Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.
Xavier González i Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 12 de setembre de 2007”

En primer lloc s’ha votat la urgència de tractar la citada proposta en el Ple, essent el
resultat de la votació l’aprovació per unanimitat, amb els vots favorables dels regidors
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme
Ramban i Jordà, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i
Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria
Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a aquesta primera votació, s’han produït les següents intervencions:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que el seu grup votarà a favor de la urgència encara que el tema no és urgent
ja que el nomenament dels representants de la Comissió de Delimitació es pot fer
d’aquí dos mesos. Diu que vol posar damunt la taula que el dilluns al matí el Sr.
Alcalde el va trucar i li va demanar de fer-se unes fotos per decorar la Sala de Plens, i
no van comentar res més. Continua dient que una hora més tard, el Sr. Alcalde va
trucar al regidor Sr. Guilera proposant-li formar part d’aquesta Comissió.
Pensa que el tema s’hagués pogut portar de diferent manera ja que aquestes
qüestions no es poden decidir d’immediat, sinó que són temes a parlar amb el grup
municipal. Sap que no hi ha hagut mala fe, però que el tema no és urgent.
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Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que la urgència de la proposta radica en
que l’Ajuntament ha rebut en escrit de la Generalitat que ho demana. Reconeix que
potser el fet de trucar directament al regidor és un error de proticol.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que no es tracta d’un error de protocol sinó de concepció política perquè temes
com aquests s’han de tractar amb el grup municipal i no directament amb la persona
de pressa i corrents.
En segon lloc s’ha posat a votació la citada proposta d’acord la qual s’ha aprovat per
unanimitat, sense que s’hagi produït amb anterioritat, cap intervenció.
10.- Mocions per via d’urgència.
10.1
MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE UN AJUT ECONÒMIC PER LLIBRES DE TEXT.
“MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE UN AJUT ECONÒMIC PER LLIBRES DE TEXT.
Atès que l’inici del curs escolar suposa importants despeses per a les famílies;
Atès que la despesa mitjana en l’adquisició de llibres se situa a l’entorn dels 100 euros per
infant;
Atès que les despeses d’adquisició d’habitatge i d’altres fan molt difícil l’estalvi de les famílies;
Atès que l’ajut a les prioritats bàsiques de les famílies, tals com l’educació, són essencials
perquè tot infant disposi dels materials necessaris per al seu desenvolupament integral.
Atès que el programa de CiU, a la vista d’aquestes circumstàncies preveu l’atorgament d’un
ajut per a l’adquisició de llibres per als alumnes de primària i de secundària empadronats a la
Palma;
Atès que el programa del PSC, que avui governa el nostre poble juntament amb Iniciativa,
també contemplava una promesa electoral en el mateix sentit.
Atès que les polítiques del Departament d’Educació van en aquesta direcció.
El grup de Convergència i Unió de la Palma proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Oferir un ajut de 25€ per alumne d’educació infantil, primària i secundària, empadronat
a la Palma per a l’adquisició de llibres de text, com a primer pas cap a la plena gratuïtat.
Segon. Realitzar el pagament durant el primer trimestre del curs escolar 2007 2008.”
Atès que l’inici del curs escolar suposa importants despeses per a les famílies;
Atès que la despesa mitjana en l’adquisició de llibres se situa a l’entorn dels 100 euros per
infant;
Atès que les despeses d’adquisició d’habitatge i d’altres fan molt difícil l’estalvi de les famílies;
Atès que l’ajut a les prioritats bàsiques de les famílies, tals com l’educació, són essencials
perquè tot infant disposi dels materials necessaris per al seu desenvolupament integral.
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Atès que el programa de CiU, a la vista d’aquestes circumstàncies preveu l’atorgament d’un
ajut per a l’adquisició de llibres per als alumnes de primària i de secundària empadronats a la
Palma;
Atès que el programa del PSC, que avui governa el nostre poble juntament amb Iniciativa,
també contemplava una promesa electoral en el mateix sentit.
Atès que les polítiques del Departament d’Educació van en aquesta direcció.
El grup de Convergència i Unió de la Palma proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Oferir un ajut de 25€ per alumne d’educació infantil, primària i secundària, empadronat
a la Palma per a l’adquisició de llibres de text, com a primer pas cap a la plena gratuïtat.
Segon. Realitzar el pagament durant el primer trimestre del curs escolar 2007 2008.”

En primer lloc s’ha votat la urgència de tractar la citada moció en el Ple, essent el
resultat de la votació l’aprovació per unanimitat, amb els vots favorables dels regidors
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme
Ramban i Jordà, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i
Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria
Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a aquesta primera votació, s’han produït la següent intervenció:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que la moció fa referència a l’ajut a famílies en edat escolar. Diu que tant el
programa del PSC com de CiU preveien aquest ajut i si es presenta en aquest moment
és perquè comença el curs.
La segona votació, sobre el contingut de la moció ha donat com a resultat la no
aprovació de la mateixa al haver-se obtingut 6 vots en contra i 5 a favor, en concret, hi
ha votat en contra els regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar
Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i Jordà, Maria Isabel García Grau, Joan
Gràcia i Minguell i Joan Garnés i Giberga, i a favor els regidors senyors Josep Maria
Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico, i
Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a aquesta votació s’han produït les següents intervencions:
Sra. Pilar Joaniquet i Anmella, 1a Tinent d’Alcalde i regidor del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya: Explica que el programa electoral del PSC
preveia l’ajut econòmic de 20€ per alumne per destinar-los a llibres de text, però també
a material escolar o altres. Tot i així, s’oposa a la moció perquè CiU, que ha governat
durant els últims anys no ha previst mai en el seu pressupost una partida
pressupostària per atendre aquesta despesa.
Explica que s’ha parlat amb l’AMPA i la Direcció de l’Escola i que l’ajut ascendiria a
una quantitat de 12.000 €. Diu que atès que han trobat un pressupost quasi en dèficit,
no sap si es podrà assumir.
Sra. Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de
Convergència i Unió: Explica que CiU ho va posar en el seu programa electoral per
fer-ho durant el nou mandat per això no s’havia pressupostat abans. Demana que
s’inclogui aquesta dotació en el pressupost de l’exercici 2008.
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Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que ha sentit vergonya aliena quan la regidora Joaniquet ha dit que no hi havia
diners si en el Ple del dia 13 de juliol es van incorporar 436.000 € del pressupost de
l’any passat. No entén com ara no es poden destinar 12.000 € a això.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Diu que la incorporació de romanents no és que sobrin diners, sinó que no s’han
gastat. Comenta que abans de finals d’any es necessitarà 600.000 € per pagar
factures d’obres que l’anterior govern va contractar sense tenir l’entrada efectiva dels
diners del conveni amb Ciments Molins o Can Ollé. Diu que aquesta qüestió la va
al·legar en unes reclamacions que va presentar en el pressupost de l’any passat i que
se li van desestimar però que ara, estem allà on es preveia, amb la qual cosa, el
problema no només és de 12.000 €.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Demana que li deixin a ell gestionar això que ho arreglarà. Diu que aquests petits
desajustaments pressupostaris es produeixen en tots els ajuntaments i que és cosa
habitual dels ajuntaments concertar operacions de tresoreria per atendre-ho.
10.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SOBRE LA NOVA CARRETERA DE CORBERA.
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA
NOVA CARRETERA DE CORBERA.
La intensitat mitjana diària de circulació pel terme de la Palma arriba als 20.000 vehicles.
Aquest trànsit tant elevat suposa no només la saturació de la carretera de la Palma, sinó també
un alt grau de perillositat per als vianants.
El cost mediambiental d’aquesta intensitat circulatòria es tradueix en alts nivells de
contaminació per emissions de fums i per l’impacte sonor.
La preservació del territori de la Palma és una prioritat que compartim la ciutadania i els grups
municipals.
Actualment, el sòl classificat d’urbà al terme de Corbera de Llobregat permet que la població
passi dels actuals 14.000 als 28 o 30.000 habitants.
La posició inflexible de l’Ajuntament de la Palma, contrària a tota proposta de variant que
tingués un fort impacte paisatgístic sobre el poble, va forçar l’Ajuntament de Corbera a cercar
vies alternatives de sortida de la Vall de Rafamans.
El govern de Corbera va iniciar la redacció d’un avantprojecte, consistent en un vial que
comunica Corbera amb l’A2, a l’alçada de Sant Andreu de la Barca. La construcció d’aquest
vial correspon al Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol.
De fer-se realitat aquesta proposta seria molt beneficiosa per a la Palma perquè evitaria el pas
pel nostre municipi de bona part dels vehicles que es desplacen des de Corbera, ja que tot el
seu traçat discorreria dins del municipi de Corbera.
El govern municipal de Corbera es troba en negociacions amb el Ministeri de Foment de l’Estat
per a la redacció del projecte definitiu i per a la inclusió de l’obra en els pressupostos de l’Estat.
Atesa la importància que té aquesta infraestructura per al nostre poble, el grup municipal de
Convergència i Unió proposa al ple l’adopció del següent:
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ACORDS
Primer. L’Ajuntament de la Palma de Cervelló recolza l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en
les seves negociacions amb el Ministeri de Foment per a la construcció d’una carretera, que
discorri íntegrament dins el terme municipal de Corbera, i que la connecti amb l’A2, a l’alçada
de Sant Andreu de la Barca.
Segon. Donar trasllat d’aquesta moció de suport a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, al
Govern de la Generalitat, al Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol, al President del Parlament
de Catalunya, i a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.”

En primer lloc s’ha votat la urgència de tractar la citada moció en el Ple, essent el
resultat de la votació l’aprovació per unanimitat, amb els vots favorables dels regidors
senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme
Ramban i Jordà, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i
Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria
Beatriz Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
Amb anterioritat a aquesta primera votació, s’ha produït la següent intervenció:
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que se sap que l’Ajuntament de Corbera va fer un avantprojecte per connectar
Corbera Alta amb Sant Andreu de la Barca, que seria una alternativa a la variant.
Entén que és interès per la Palma que es pugui construir aquesta nova carretera i atès
que és ara que Corbera comença les negociacions amb el Ministeri de Foment, és el
motiu de la urgència.
En segon lloc s’ha votat el contingut de la citada moció, essent el resultat de la votació
l’aprovació per unanimitat, amb els vots favorables dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Ramban i
Jordà, Maria Isabel García Grau, Joan Gràcia i Minguell i Joan Garnés i Giberga,
Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz
Gallego i Rico, i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado.
La mateixa ha de constar presentada per tots els grups municipals, a petició del
regidor Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEPM.
Amb anterioritat a la votació s’ha produït una única intervenció:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que hi donaran suport tot i que
manifesta que s’ha reunit dues vegades amb l’Alcalde i amb el regidor de mobilitat de
l’Ajuntament de Corbera i no li han comentat res d’això.
11.- Precs i preguntes.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Dirigeix les següents preguntes a la regidora Sra. Pilar Joaniquet i Anmella:
1.- “ Desde el mes de Julio aproximadamente la limpieza de las calles de la zona alta
del municipio es cada vez más deficiente. En estos momentos están sucias de pinasa,
de colillas hojarasca etc....ofrecen una imagen muy muy descuidada. Francamente
dan pena. ¿que explicación puede dar sobre este tema?”
2.- “ En la zona alta del municipio como en Can Vidal hay contenedores para recoger
la poda. Gracias a estos contenedores, las ramas, las hierbas de los jardines, plantas
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y otras materias vegetales de las viviendas se pueden depositar en el contenedor de
manera que las calles estén limpias, se favorece el reciclage, el tratamiento
adecuado de la materia orgánica y se fomenta de manera activa la educación
ambiental y cívica de la ciudadanía.
¿porqué no se recoge la poda de los contenedores y usted como responsable del
servicio permite que se produzca esta situación de suciedad y porquería ?
¿Es usted consciente que permitiendo la acumulación de suciedad está transmitiendo
un mensaje de dejadez y por tanto indirectamente podría estar fomentando conductas
poco respetuosas con el reciclage y el medio ambiente?
¿Que explicación puede dar cuando la empresa concesionaria está obligada a recoger
estos contenedores cuando están llenos?
Sra. Pilar Joaniquet i Anmella, 1ª Tinent d’Alcalde i regidora del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya: En resposta a la primera pregunta diu que
durant els últims dies hi ha hagut gent de la brigada de baixa i que ha coincidit amb
període de vacances. Per això, la gent que treballava es va dedicar més al centre,
descuidant potser una mica, la resta de carrers.
En relació a la segona pregunta comenta que l’empresa encarregada de fer aquesta
neteja la va contractar Convergència i Unió quan governava, però que de tota manera,
farà un seguiment del tema.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Dirigeix les següents preguntes a la regidora Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà:
1.- “ Desde hace 2 meses y medio las bandas reductoras de la velocidad a la altura del
colegio, hay un trozo que se ha estropeado, con lo cuál han quedado los tornillos al
aire, los coches al pasar por allí tienen que esquivar ese trozo.
Una vez más es una imagen de dejadez general, porque 2 meses y medio sin cambiar
una cosa tan sencilla...la verdad da pena.
¿Cuál es el motivo que explica que después de 2 meses y medio esto todavía no se
haya resuelto?”
2.- “Consultando la documentación a la que los regidores tenemos derecho, nos
hemos dado cuenta de que últimamente hay un incremento bastante significativo del
volumen de multas.
Quisiera comentarle: Hace pocos días se le puso una multa a un coche porque había
aparcado en uno de los espacios reservado al médico. No obstante en el horario en el
que se le pone la sanción el médico del centro no tiene horario de trabajo en la Palma
( al ser un pueblo pequeño todos sabemos que horario hace), ¿Cuál es el criterio de la
regidora sobre este tema?”
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, 2a Tinent d’Alcalde i regidora del grup
municipal de La Palma Sempre-EPM: En resposta a la primera pregunta diu s’ha
demanat una banda reductora nova per a col·locar-la al carrer Alberes però que, al
estar moltes empreses de vacances, encara no ha arribat.
En relació a la segona pregunta, diu que el seu criteri és multar totes les infraccions
que es produeixin, tot i així, fa saber a la regidora que s’ha demanat una placa on posi
l’horari en que l’aparcament està reservat pel metge del CAP.
Sra. Beatriz Gallego i Rico, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:
Dirigeix la següent pregunta a la regidora Sra. Maria Isabel García Grau:
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“ En el mes de Agosto no hemos tenido médico por la tarde. Pero es que en el mes
que estamos tampoco. Pero es más, pasamos de tener pediatra los lunes por la tarde,
miércoles por la mañana y viernes por la tarde a solamente tener pediatra 1
vez a la semana, los miércoles por la mañana.
¿Cómo nos lo explica usted ? ¿ Y también por favor explíquenos como es que
llevamos unas semanas que prácticamente tenemos un médico distinto cada
mañana?”
Sra. Maria Isabel García Grau, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Comenta que havia parlat amb el Director del Cap sobre la qüestió i que li havia
dit que havia fet les queixes pertinents a l’Institut Català de la Salut i que no hi havia
especialistes. Explica que li va comentar que la situació s’allargaria fins al mes
d’octubre i que ho presentaria tot per escrit a l’Ajuntament.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que les malalties de la gent no fan vacances i creu que des de l’Ajuntament
s’hauria de fer alguna cosa més que ser només el recader del Director del Cap.
Sra. Maria Isabel García Grau, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Respon al regidor Sr. Llop que l’any passat, al mes d’agost, va passar
exactament igual i que ningú va dir res.
Sra. Mari Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de
Convergència i Unió: Pregunta a qui s’ha adjudicat la redacció del projecte
d’ampliació de l’escola.
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, 2a Tinent d’Alcalde i regidora del grup
municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que sap que el projecte arquitectònic
s’està redactant però no sap quina empresa és l’adjudicatària.
Sra. Mari Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de
Convergència i Unió: Comenta que ara, el servei d’acollida de l’escola es durà a
terme per part d’una empresa que fixarà horaris que afectaran negativament a les
famílies. Pensa que no s’hauria de deixar de prestar serveis que funcionen.
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, 2a Tinent d’Alcalde i regidora del grup
municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon a la regidora Sáenz-Torre dient que
precisament dilluns té una reunió amb l’AMPA de l’escola per parlar d’aquest tema i
que l’Ajuntament farà tot el possible per assumir-ho.
Sra. Mari Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de
Convergència i Unió: Diu que durant el mes d’agost la piscina va estar una setmana
tancada a conseqüència d’unes pluges. Pregunta perquè es va trigar una setmana en
obrir-la si de la factura de l’empresa de neteja es desprèn que només van treballar tres
dies per a adequar-la després del temporal.
Sra. Maria del Carme Ramban i Jordà, 2a Tinent d’Alcalde i regidora del grup
municipal de La Palma Sempre-EPM: Explica que després d’aquelles pluges es va
inundar tant la piscina com el Poliesportiu, i dels lavabos sortia molta brutícia i fins i tot
rates. Si es va trigar una setmana en obrir les instal·lacions al públic va ser per garantir
al màxim les condicions higièniques pels usuaris. Acaba dient que no només va
treballar l’empresa de neteja PULIM, en aquestes tasques, sinó que es va enviar a
l’empresa ADIQUÍMICA a les instal·lacions perquè en fes una desinfecció complerta.
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Sra. Mari Carmen Sáenz-Torre i Jurado, regidora del grup municipal de
Convergència i Unió: Pregunta perquè es van concedir dues o tres setmanes es
vacances al Bar del Poliesportiu durant el mes d’agost.
Sra. Maria Isabel García Grau, regidora del grup municipal de La Palma SempreEPM: Respon a la regidora senyora Sáenz-Torre que desconeixia aquest fet.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pregunta si el concessionari d’aquest bar paga a l’Ajuntament el lloguer que toca, i es
demana perquè no presta als ciutadans el servei a què està obligat per contracte.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Respon al regidor Sr. Llop que sap perfectament el que paga aquest concessionari
perquè durant el seu govern pagava el mateix d’ara, és a dir, el lloguer mensual de
300 €, el que no es paga, ni ara ni mai ho ha pagat, és l’amortització del material que
l’Ajuntament va posar al servei d’aquest bar. Diu que fa anys que el govern de CiU
tolerava aquest incompliment.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Demana com està l’expedient d’enderroc de dues obres al carrer Pirineu que, en
execució d’una sentència judicial, s’havien d’eliminar.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que l’últim
dia de ser Alcalde, el Sr. Llop va signar un Decret que obligava a enderrocar aquestes
construccions. Explica que els veïns han presentat un recurs i per això s’ha allargat la
qüestió. Diu que l’Ajuntament vol mantenir una entrevista amb els afectats però que
l’expedient està en tràmit de resolució.
I essent les 22:05h, 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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