ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9/07 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE
JULIOL DE DOS MIL SET.
La Palma de Cervelló, a tretze de juliol de dos mil set, essent les vint hores, 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.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 501/2007, de 26 de juny, pel qual
s’aprova la delegació de competències de l’Alcalde en favor dels Regidors, i es
nomenen Tinents d’Alcalde.
2.- Donació de compte de la nova configuració dels diferents grups polítics
municipals i de la designació dels seus portaveus.
3.- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal.
4.- Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local com a òrgan col.legiat
municipal i delegació d’atribucions del Ple al seu favor.
5.- Aprovació de la creació i regulació de les comissions Informatives
Permanents.
6.- Aprovació de la creació i regulació de la Comissió Deliberant com a òrgan
complementari de l’Ajuntament.
7.- Aprovació del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels
membres de la Corporació.
8.- Nomenament de representants municipals de la Corporació en órgans
col.legiats de competència del Ple.
9.- Aprovació de la modificació núm. 13/07 del pressupost Municipal de
l’exercici 2007, de suplement de crèdit.
1.- Donació de compte del Decret d’Alcaldia 501/2007, de 26 de juny, pel

qual s’aprova la delegació de competències de l’Alcalde en favor dels
Regidors, i es nomenen Tinents d’Alcalde.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET DICTAT PER L’ALCALDIA EN
MATÈRIA DE DELEGACIONS.
Es dóna compte al Ple del següent Decret dictat el dia 26 de juny de 2007:
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“DECRET DE L’ALCALDE 501/2007
PROCEDIMENT
Codi: 01.123.07/01
Denominació: Delegació de competències de l’Alcalde a favor dels
Regidors/es
MOTIVACIÓ

Atès que s’han celebrat les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial
Decret 444/2007, de 2 d’abril, el passat dia 27 de maig de 2007, i s’ha constituït
el nou Consistori, i a l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a
l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les
potestats que la Llei li confereix, procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències a favor dels Regidors/es.
De conformitat a l’art. 20.1.b) de la LRBRL, i l’art. 48.1.b) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local existeix en tots els
municipis amb població superior als 5.000 habitants, i en els de menys, quan
ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l’Ajuntament.
De conformitat al que estableixen els arts. 38, 43 i ss. ROF
DISPOSICIÓ
Resolc:

PRIMER. Estructura de les competències de l’alcalde.
1. Les competències de l’alcalde s’estructuren en àrees. Les àrees es divideixen en
subàrees. Les competències, delimitades materialment, s’actuen a nivell de subàrees.
Dins de cada subàrea, la competència per disposar actes jurídics l’exercita l’alcalde, o,
per delegació seva, la junta de govern local, i la realització d’actes tècnics l’exercita
l’alcalde, o, per delegació seva, un tinent d’alcalde o un regidor delegat. L’alcalde
coordina totes les atribucions delegades.
2. Són àrees la de presidència, la de serveis generals i la de serveis personals.
3. L’àrea de presidència es divideix en la subàrea de direcció i règim interior, la
subàrea planejament urbanístic i medi ambient, la d’obres, serveis i habitatge, i la de
relacions institucionals.
4. La subàrea de direcció i règim interior comprèn totes les matèries no atribuïdes a
altres subàrees.
5. La subàrea de planejament i medi ambient comprèn les matèries en relació a la
tramitació d’instruments d’ordenació del territori que no siguin competència d’altres
administracions publiques o òrgans municipals, la gestió, direcció i control del medi
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ambient, la direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat, i qualsevol altre
relacionada en aquest camp.
6. La subàrea d’obres, serveis i habitatge, comprèn totes les matèries execució i
disciplina urbanística, autoritzacions i concessions sobre el domini públic municipal,
obres públiques municipals i activitat municipal en obres públiques, concessions i
autoritzacions administratives sobre el domini públic, polítiques públiques de sòl i
habitatge, les xarxes municipals de subministrament, el manteniment dels
equipaments municipals i instal·lacions municipals, la neteja viària, la recollida i el
tractament de residus, i transports.
7. La subàrea de relacions institucionals comprèn l´ impuls i desenvolupament de les
relacions institucionals.
8. L’àrea de serveis generals comprèn les subàrees de governació i atenció als
ciutadans, la d’hisenda, la de serveis i la de promoció econòmica.
9. La subàrea de governació i atenció als ciutadans comprèn les matèries seguretat
ciutadana, trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial i protecció civil.
10. La subàrea d’hisenda comprendrà les matèries regulades per la legislació sobre
hisendes locals, en concret gestió i control pressupostari, financer, comptable, tributari
i de tresoreria, sens perjudici del que es disposa a l’art. 92 de la Ley reguladora de las
bases de régimen local i el seu desplegament al Real Decreto 1.174/1987, de 18 de
septiembre, i de les delegacions que el ple hagi atorgat a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
11.La subàrea de promoció econòmica comprendrà el desenvolupament i promoció
econòmica del comerç local i altres sectors productius, mecanismes de recerca i
incentiu de la demanda en l´ àmbit del terme municipal, generació de condicions que
impulsin la creació i implantació de petites empreses així com aquelles altres d´ alt
valor afegit. La creació i impulsió de les condicions adequades per un mercat
municipal, i els serveis d’informació i assistència a usuaris i consumidors.
12. L’àrea de serveis personals abasta les subàrees de sanitat, la de benestar i família,
la de gent gran, la de treball, la de cultura, la de comunicació, la de joventut, la
d’ensenyament, la d´esports i la de cooperació internacional.
13. La subàrea de sanitat comprèn les matèries de protecció de la salubritat pública, i
la participació en la gestió de l’atenció primària a la salut, els serveis funeraris, la
promoció i millora de la qualitat de vida i l´àmbit de la dona.
14.La subàrea de benestar i família comprendrà els serveis socials i de promoció i
reinserció socials.
15.La subàrea de la gent gran comprendrà l´atenció i ajuda a la gent gran tant
econòmica com de suport afectiu i de necessitats.
16.La subàrea de treball comprèn les polítiques de formació ocupacional i foment de
l’ocupació.
17. La subàrea de cultura comprèn les matèries de cultura, festes, joventut i la
normalització lingüística.
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18.La subàrea de comunicació comprendrà la comunicació, la redacció de la revista
municipal “La veu”, el manteniment de la web municipal, els sistemes d´anunci, avís i
contacte amb el ciutadà i les noves tecnologies.
19. La subàrea de joventut compren les activitats relacionades amb la gestió i direcció
dels programes destinats a serveis a la joventut, direcció en la utilització dels
equipaments públics destinats a l’ús d’aquestes activitats i la organització d’activitats
dirigides o relacionades amb el món juvenil.
20.La subàrea d’ensenyament, comprèn les matèries de participació en la programació
de l’ensenyament, la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, les activitats
lúdiques-formatives per als casals adreçats a la mainada, el desenvolupament dels
processos de formació, d´ autoaprenentatge i dels cursos d’autoformació tant per petits
com per adults.
21.La subàrea d’esports comprèn l’esport base, competitiu i l’escola esportiva.
22. La subàrea de cooperació internacional abasta la cooperació i solidaritat
internacionals.
SEGON. Delegacions
municipals

en

els

Tinents

d’Alcalde

i

els

Regidors

1. Es delega en els tinents d’alcalde i regidors següents la competència orgànica per
efectuar activitats tècniques, sense comprendre la de disposar actes jurídics, a les
subàrees següents:
a. Primer tinent d’alcalde: subàrea d’obres, serveis i habitatge, subàrea de relacions
institucionals, la subàrea de benestar i família, i la subàrea de treball.
b. Segon tinent d’alcalde: subàrea de governació i atenció als ciutadans, la de gent
gran, la d’ensenyament, i la de cooperació internacional.
c. Joan Gràcia i Minguell: subàrea d’hisenda i promoció econòmica.
d. Maria Isabel García Grau: subàrea de sanitat i d’esports.
e. Joan Garnés i Giberga: subàrea de cultura, comunicació i joventut.
2. S’estableixen les següents delimitacions per a aquestes delegacions anteriors:
a. La utilització d’equipaments i espais de titularitat pública per a activitats pròpies de
polítiques sectorials i finalistes i la relació amb associacions i fundacions que siguin
destinatàries d’aquestes polítiques recauran sota la competència del titular de la
subàrea que tingui atribuïda la competència material de les mateixes polítiques.
b. Les delegacions recollides en aquesta disposició inclouran la facultat de proposar a
l’alcalde la concertació de contractes menors.
TERCER. Efectivitat de les delegacions
Fer constar que aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció
de la resolució, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
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Barcelona, i que tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació per
part d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà directament i automàticament les competències
delegades com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d´ advocació en base a la present resolució, sense necessitat
d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
QUART. Notificació
Comunicar el contingut d’aquesta resolució als regidors afectats, i als portaveus dels
diferents grups polítics, pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ. Publicació
Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i donar-ne
compte al Ple, en la sessió extraordinària que es convoqui.”
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que la sessió plenària té com a
objectiu aprovar el que s’anomena “ Cartipàs Municipal ”, és a dir, la organització
interna de l’Ajuntament pels propers quatre anys. Diu que a continuació es dóna
compte del Decret de delegacions de competències de l’Alcaldia en favor dels
diferents regidors del govern i comenta que no s’han fet massa canvis respecte
l’organigrama que hi havia en l’etapa de govern anterior.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que el Decret de delegacions no aclareix qui ocupa la cartera de la dona. Li
sembla que s’inclou dins l’àrea de sanitat i creu que això és propi d’èpoques que ja
han quedat superades.
Diu que l’ha sorprès el fet que els casals lúdics passin a mans de la Regidoria
d’ensenyament, fet suposarà un esforç de coordinació entre aquesta àrea i la
d’esports.
Continua dient que no sap a què es refereix el Decret quan parla de l’autoformació
dels petits, i de que els serveis funeraris queden inclosos dins de sanitat.
Pensa que la 1a Tinença d’Alcaldia té un pes molt important en aquest govern i afegeix
que això recau en un grup polític que està format únicament per un regidor. Diu que
aquest fet els ha xocat.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que la
subàrea de la dona queda inclosa dins l’àrea de benestar i família encara que hi hagi
aspectes de sanitat que puguin tenir a veure amb la dona.
Comenta que el casal d’estiu i altres activitats es portaran des de la Regidoria
d’esports.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Dirigint-se al regidor Sr. Llop comenta que al haver fet
una valoració política durant la seva intervenció al dir que es concentrava el major pes
en un sol regidor vol aclarir-li que s’ha fet un repartiment de feines en funció de la
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capacitat de treball de cada regidor i de la seva disponibilitat. Demana que no es miri
en clau política.
Comenta que el seu grup acaba d’arribar i que volen aplicar el seu mètode de treball.
Diu que el fet que els serveis funeraris s’emmarquin dins d’una regidoria o d’una altra
no vol dir que hi hagi un canvi de gestió de cementiri, per exemple.
Explica que el PSC té en l’actual equip de govern el pes específic que li pertoca. Diu
que La Palma Sempre ha sabut configurar una majoria de govern àmplia junt amb el
PSC, i que sumen el 80% dels vots i el 60% de l’electorat. Demana que no se’ls
qüestioni la legitimitat.
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidora del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya: Demana intervenir per al·lusions. Diu que és una regidora
més de l’equip de govern. Comenta que no ha demanat res, que ha donat un xec en
blanc a La Palma Sempre perquè ha cregut que la manera de governar era més
semblant a la seva.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que la referència a la Regidoria de la dona ha estat una qüestió anecdòtica,
que el que volia remarcar és que no és indiferent que les coses es diguin d’una
manera o d’una altra.
Acaba dient que és legal pactar amb un grup minoritari però creu que la interpretació
dels resultats electorals és una altra.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Per tancar el debat diu que la subàrea de al
dona inclou aspectes de benestar i família i de sanitat perquè creu que és un tema
transversal i explica que s’ha creat una nova àrea que és la d’atenció del ciutadà.
2.- Donació de compte de la nova configuració dels diferents grups
polítics municipals i de la designació dels seus portaveus.
“DONACIÓ DE COMPTE DE LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS DIEFERENTS
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
De conformitat al que disposa l’art. 50 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, i un
cop constituït aquest Ajuntament, derivat de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, i celebrades el passat dia 27 de maig
de 2007, cal deixar constància de la nova configuració dels diferents grups polítics
municipals.
Atès que els onze regidors d’aquesta Corporació, que van prendre possessió dels
seus càrrecs el passat dia 16 de juny de 2007, han presentat una declaració signada
expressant el Grup Polític al qual desitgen adscriure’s.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Donar compte al Ple, a efectes purament informatius, de que com a
conseqüència de les declaracions efectuades pels onze regidors de la Corporació, en
compliment de l’art. 50.4 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, els Grups Polítics
Municipals que s’han constituït en aquest Ajuntament pel present mandat, són els
següents:
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GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE-ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL
(LPS-EPM)
Membres:
Sr. Xavier González i Alemany
Sra. Maria Carme Ramban i Jordà
Sr. Joan Gràcia i Minguell
Sra. Maria Isabel Garcia i Grau
Sr. Joan Garnés i Giberga
Portaveu:
Titular: Sr. Joan Gràcia i Minguell
Suplent: Sr. Joan Garnés i Giberga
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
Membres:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol
Sr. Albert Guilera i Planas
Sra. Judith Menal i Tolsa
Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico
Sra. Maria del Carme Sáenz-Torre i Jurado
Portaveu:

Titular: Josep Maria Llop i Rigol
Suplent: Albert Guilera i Planas
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
Membre i Portaveu:
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella”
El Sr. Alcalde explica la donació de compte i ningú té res a dir.

3.- Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple
Municipal.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL
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, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de
la periodicitat de les sessions del Ple.
De conformitat al que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
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Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions
ordinàries i extraordinàries.
Atès que les sessions ordinàries del Ple s’han de celebrar amb una periodicitat mínima
trimestral, per imperatiu del que disposa l’art. 46.2 LRBRL.
De conformitat al que disposa l’art. 38.a) del Reglament d’Organització, Funcionament,
i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es
convocaran amb caràcter bimensual, tindran lloc el segon divendres no festiu de cada
dos mesos, a les vint hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament o lloc habilitat a
l’efecte, en concret, el segon divendres hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre, llevat dels períodes d’administració ordinària durant els quals no
se celebrarà cap sessió ordinària del ple.
Segon: Facultar al senyor Alcalde a proposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries del Ple, dins del mateix mes de celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es
trobi inclòs en un període vacacional.
Tercer: Comunicar aquests acords als regidors afectats.”
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 s’han produït les següents intervencions:
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Inicialment comenta que a partir d’ara el
sistema de votació serà a mà alçada i a continuació, explica el contingut de la proposta
d’acord.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Demana que s’elimini el segon punt de la proposta d’acord perquè no creu que sigui
del tot legal que l’Alcalde pugui variar les dates de celebració dels plens ordinaris.
Comenta que s’ha mantingut exactament allò que es feia en l’anterior mandat però
creu que actualment la situació és diferent atès que hi ha hagut un empat tècnic entre
els partits de Convergència i Unió i La Palma Sempre. Pensa que el gruix dels
assumptes municipals s’haurien de tractar en Ple, amb la qual cosa demana que la
periodicitat de la sessions sigui amb caràcter mensual.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que la
celebració d’un ple ordinari pot caure en període vacacional i igualment, al ser hàbil,
s’hauria de celebrar, per això s’ha contemplat la possibilitat de variació, per exemple,
que no caigui un ple en dia 24 de desembre.
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Explica que la Llei permet als Ajuntaments com els de La Palma celebrar els Plens
ordinaris cada 3 mesos. Diu que han decidit fer-ne un cada dos mesos per continuar
amb el que històricament s’ha anat fent, i diu que no entén les discrepàncies del grup
de CiU quan s’està aprovant el mateix cartipàs que el que tenia el seu govern.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Dirigint-se al regidor Sr. Josep Maria Llop i Rigol diu
que cada vegada que recordi al Ple que en les darreres eleccions municipals hi va
haver un empat tècnic entre CiU i LPS intervindrà per dir que el govern actual
representa el 80% dels vots i el 60% de l’electorat.
Diu que el dia a dia de les qüestions municipals no es poden tractar en els plens, que
no es poden fer plens cada mes. Explica però que la intenció és celebrar plens quan
s’hagin d’aprovar temes de prou calat que impliquin la necessitat d’arribar a punts
d’acord com és el POUM. Afegeix que quan es parli de les Comissions Informatives ja
es veurà aquesta intenció de l’actual govern de posar-se d’acord en aquells temes
veritablement importants per La Palma.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Reitera que encara que no agradi sentir-ho la situació actual és que hi ha un empat a 5
regidors i que temes com les contractacions, la concessió de llicències, la convocatòria
de concursos... s’haurien de tractar amb el seu grup i no tirar-los endavant
unilateralment.

4.- Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local com a òrgan
col.legiat municipal i delegació d’atribucions del Ple al seu favor.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL COM A ÒRGAN COL·LEGIAT MUNICIPAL I DELEGACIÓ
D’ATRIBUCIONS DEL PLE AL SEU FAVOR.

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, d’acord amb la legislació vigent, a
l’establiment dels diferents òrgan de govern municipal i a establir el règim de
delegacions de matèries al seu favor.
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.
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. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en concordança a l’art. 52.4 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, el Ple municipal pot delegar, l’exercici de les seves
atribucions a favor de l’Alcalde i/o de la Junta de Govern Local, sempre i quan
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no es trobin dins dels supòsits previstos en el mateix article, com a
competències indelegables.
Vist que l’art. 57 de LMRLC requereix que l’acord de delegació d’atribucions del
Ple a favor de la Junta de Govern Local s’aprovi per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la creació de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat
municipal de caràcter resolutori.
Segon. Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències
atribuïdes al Ple que no tinguin caràcter indelegable.
Tercer. Establir que aquesta delegació tindrà efectes a partir del dia següent al
de l’adopció de l’acord, sens perjudici de la publicació en la forma
reglamentària, de conformitat al que es disposa a l’art. 51.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Quart. Substituir l’obligació de l’Alcalde prevista a l’art. 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de donar
compte succinta a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple municipal, de
les resolucions dictades per l’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern
Local, pel reconeixement del dret dels regidors de poder consultar directa i
personalment aquestes resolucions.
Cinquè. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’edictes municipal, i notificar-los als regidors de la
Corporació.”
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.
Hi han votat en contra 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 SáenzTorre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta, en la línia del punt anterior, que no té sentit delegar totes les competències
indelegables del Ple a favor de la Junta de Govern en la situació actual. Explica que no
està en contra de la creació de la Junta de Govern Local com a òrgan de decisió, sinó
de la delegació de competències del Ple, perquè creu que s’està “ passant el rodet ”.
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, regidor del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya: Dirigint-se al regidor Sr. Llop diu que sap que és molt dur
però que CiU està a la oposició. Diu que ella va decidir qui havia de governar a La
Palma i que se n’ha d’adonar que està a la oposició.
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Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Diu que els Ajuntaments es governen amb el dia a dia
i amb les Juntes de Govern. Explica que s’està aprovant el mateix que hi havia en
l’anterior mandat perquè és una mecànica de funcionament que han cregut que
funciona prou bé.
Diu que els temes de gran i mitjana importància es portaran a Ple, però no perquè
estiguin en una situació de 5 a 5, sinó perquè és el que van dir durant la campanya.
Acaba dient que quan han entrat han trobat decisions que no els han agradat i que en
el seu moment no se’ls va consultar, però diu que aquesta no és la seva voluntat.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Pensa que es comença malament si la Sra. Joaniquet diu que és ella qui decideix les
coses a La Palma. Diu que el seu grup no nega ni la legitimitat i la capacitat de l’actual
equip de govern per afrontar les qüestions municipals, només pensen que si només hi
ha 7 vots de diferència entre la primera i la segona força al poble és lògic que els
temes importants es codecideixin.

5.- Aprovació de la creació i regulació de les comissions Informatives
Permanents.
“PROPOSTA

D’ACORD

DE

CREACIÓ

DE

LES

COMISSIONS

INFORMATIVES

PERMANENTS
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 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. 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en tots els municipis de més de cinc mil habitants
s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de consulta, i en la resta, poden haver-hi
aquestes comissions, sempre que les hagi previst el Reglament Orgànic Municipal o ho acordi
el Ple de l’Ajuntament.
Atès que es considera 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, per tal de fer efectiu el dret que l’art. 20.1.c) LRBRL atorga als grups municipals.
Vist que de conformitat a la normativa esmentada aquestes Comissions Informatives estaran
integrades pels membres que designin els diferents grups municipals que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representació a l’Ajuntament.
De conformitat al que disposa l’art. 60.3 LMRLC, en concordança amb els arts. 123 i ss. Del
ROF.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1.- Comissió Informativa Especial de Comptes
2.- Comissió Informativa permanent sobre Planificació Urbanística
3.- Comissió Informativa permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal
Segon: Establir que les Comissions Informatives citades estaran integrades pels membres
següents:

11

President:
Vocals:
Secretària:

Alcalde o regidor en qui delegui
1 representant de cada grup municipal constituït
Secretària de la Corporació o funcionari en qui delegui

Tercer: Establir el règim de les comissions informatives municipals en els termes de les
disposicions següents:
Primera. Comissió informativa Especial de Comptes.
1. Aquesta comissió es regirà per la normativa d’hisendes locals però també li seran d’aplicació
les disposicions comuns a totes les comissions informatives previstes en aquest acte.
2. Les funcions d’aquesta comissió seran exclusivament les que la legislació de règim local li
atribueix com a preceptives i les que li encomanin les bases d’execució dels pressupostos
municipals.
Segona. Comissió Informativa permanent sobre Planificació Urbanística.
1. Es crea la comissió informativa permanent sobre planificació urbanística que tindrà per
objecte informar els acords plenaris que afectin a instruments de planejament, ordenació del
territori i obres públiques municipals o d’altres administracions i que serà l’òrgan consultiu
municipal a efectes de realitzar el seguiment i establir les directrius en els procediments de
planejament i execució urbanística que instrueixi l’Ajuntament.
2. Aquesta comissió emetrà informe preceptivament quan el Ple hagi de resoldre sobre les
matèries enunciades a l’apartat 1 d’aquesta disposició, i facultativament, a iniciativa de l’alcalde
o a petició d’un dels grups municipals per exercitar les seves funcions consultives.
Tercera. Comissió Informativa permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal.
1. Es crea la comissió informativa permanent sobre el Pla d’Actuació Municipal que tindrà per
objecte informar els acords plenaris que afectin a aquesta matèria, establir la metodologia de
planificació estratègica en aquest àmbit i que serà l’òrgan consultiu municipal a efectes de
realitzar el seguiment i establir les directrius en els procediments d’avaluació i redisseny del
Pla.
Quarta. Disposicions comunes a totes les comissions informatives municipals.
1. La comissió la integraran l’alcalde i un regidor designat per cadascun dels grups municipals.
La designació comprendrà un titular i, quan es tracti dels grups integrats per més d’un regidor,
també d’un suplent, i es produirà per mitjà de comunicació subscrita pel portaveu del grup i la
inscripció de la qual al registre general municipal es produirà en el termini de deu dies des de
l’endemà de la celebració de la sessió en què s’adopti aquest acord.
2. L’aprovació dels dictàmens que informi la comissió s’adoptaran almenys amb una suma de
vots ponderats que impliqui la majoria dels vots ponderats concurrents a la sessió en què el
dictamen s’emeti. En cas d’empat, decidirà l’alcalde per vot de qualitat.
3. Per a la resta del règim regulador de la comissió, s’estarà a allò que disposa el ROF en
relació al Ple, llevat el règim de publicitat de les sessions que serà el propi del de la Junta de
Govern segons el mateix reglament.
4. La secretaria de la comissió recaurà en la Secretària Interventora o en un funcionari
municipal, a designació de l’alcalde.
Quart: Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals per tal que designin els
seus representants, quedant facultat el Sr. Alcalde per a nomenar-los, mitjançant Decret,
membres de les mateixes.”
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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.
Hi han votat en contra 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 SáenzTorre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Vol donar la benvinguda a aquestes Comissions Informatives ja que fomenten la
participació. Diu que en el mandat anterior hi havia les mateixes Comissions que
s’aproven ara i a més, una específica pels traspassos. Comenta però que s’ha canviat
el sistema de funcionament perquè ara només es preveu la participació d’un regidor de
cada grup amb vot ponderat. Explica que hi ha hagut sentències que no han acceptat
aquest sistema de funcionament perquè han considerat que no reflecteix l’equilibri des
d’una perspectiva de sentit comú. Per això proposa que la composició de les
Comissions sigui la següent: 3 regidors La Palma Sempre, 2 regidors Convergència i
Unió i 1 regidor el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el vot de qualitat de
l’Alcalde que és indelegable.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Comenta que la proposta que es porta a Ple només fa
que donar continuïtat al que hi havia fins ara. Recorda que quan ell anava a les
Comissions Informatives mentre estava a l’oposició, hi anava sol en representació del
grup municipal l’Entesa-PSC, i no considera que això, ara, sigui dolent. No entén que
el que era bo al mes de gener, ara no ho sigui.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Respon al Sr. Gràcia dient que no s’està fent el mateix que abans ja que en l’anterior
mandat hi havia 4 representants de l’equip de govern i 3 de l’oposició. Consideren que
és lògic que s’equilibri perquè quan es deliberi en una Comissió d’aquest tipus no sigui
1 contra 3.
6.- Aprovació de la creació i regulació de la Comissió Deliberant com a òrgan
complementari de l’Ajuntament.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
DELIBERANT COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI DE L’AJUNTAMENT.
Atès que el passat dia 27 de maig de 2007 es van celebrar les Eleccions Locals,
convocades mitjançant Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, i s’ha constituït el nou
Consistori, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment
dels diferents òrgan de govern municipal.
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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la creació de la Comissió Deliberant, com a òrgan complementari
municipal en els termes següents:
Composició:
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La integren tots els regidors amb delegacions de l’alcalde. Aquest la presideix. En serà
secretari el regidor que l’alcalde designi.
Funcions:
La comissió deliberant tindrà les funcions següents:
-

Coordinació de l’acció de govern municipal.
Elaboració de polítiques, plans i programes.
Preparació d’assumptes que hagin de sotmetre’s als òrgans resolutoris, sens
perjudici de la competència de les comissions informatives.
Assistència a l’alcalde en la presa de decisions.

Periodicitat de les sessions:
La comissió deliberant es reunirà amb la mateixa periodicitat que la Junta de Govern
Local en les hores que determinarà l’alcalde.
Normes de funcionament:
1) A les sessions podran assistir facultatius que prestin serveis a favor de
l’Ajuntament, autoritats i personal al servei d’altres administracions i ciutadans
la consulta o negociacions amb les quals siguin adients per al compliment de
les competències municipals.
2) Les sessions no seran públiques.
Segon: Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes
municipal.”
Els precedents acords han estat aprovats per la unanimitat dels regidors.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que el seu grup està plenament a favor de la creació de la Comissió
Deliberant i recorda que es creà durant el govern de CiU i que en aquella ocasió va
crear algun recel en la oposició.
Demana que s’estengui acta d’aquestes Comissions i que siguin públiques.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Respon al regidor Sr. Llop dient que es
faran les mateixes actes que es feien durant el seu mandat.

7.- Aprovació del règim de dedicació, retribucions,
indemnitzacions dels membres de la Corporació.

dietes

i

“PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ,
RETRIBUCIONS, DIETES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
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, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels
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membres polítics d’aquesta Corporació, especialment tenint en compte les delegacions
efectuades per l’Alcaldia, mitjançant el Decret 501/2007, de 26 de juny de 2007, així
com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que de conformitat a l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en concordança amb l’art. 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial,
així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple,
en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de que formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en exercici dels seus càrrecs.
Atès que de conformitat a l’art. 73.3 LRBRL el Ple de la Corporació podrà assignar als
grups polítics constituïts una dotació econòmica que contindrà un component fix,
idèntic per a tots els grups, i un component variable, en funció del nombre de membres
de cadascú d’ells.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer: Establir que, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, i seran donats d’alta al
règim corresponent de la Seguretat Social:
-

Sr. Xavier González i Alemany
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Sra. Carme Ramban i Jordà

Segon: Establir que, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació
mínima de 20 hores setmanals a aquesta Corporació, i seran donats d’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social:
-

Sr. Joan Garnés i Giberga

Tercer: Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions
delegades i assumides, les retribucions anuals que a continuació es relacionen, les
quals es percebran en dotze pagues:
1.- ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom i càrrec

Retribucions

- Sr. Xavier González i Alemany
Alcalde

33.000 euros

2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Nom i càrrec

Retribucions

- Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella
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1ª Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada de la subàrea d’obres,
serveis i habitatge, subàrea de relacions institucionals,
la subàrea de benestar i família, i la subàrea de treball.

18.000 euros

- Sra. Carme Ramban i Jordà
2ª Tinent d’Alcalde
Regidora Delegada de la subàrea de governació,
atenció als ciutadans, la de gent gran, la d’ensenyament
i la de cooperació internacional.

18.000 euros

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL
Nom i càrrec

Retribucions

- Sr. Joan Garnés i Giberga
Regidor Delegat de la subàrea de cultura,
comunicació i joventut.

11.000 euros

Establir que la percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de règim de dedicació
exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses
d’elles depenents, amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent, i
amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
Fer constar que en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes
retribucions serà igualment incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en
l’apartat següent, i estaran sotmesos al que estableix l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Quart: Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, a favor dels membres de la
Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial, el règim d’indemnitzacions següents:
a) Per assistència a les sessions del Ple:
b) Per assistència a Comissions Informatives:
c) Per assistència a Comissions Delibertants:

100 euros
30 euros
150 euros

Cinquè: Establir amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució de la
Corporació, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica
per l’import següent:
a) Per cada grup municipal: 200 euros/any
b) Per cada regidor electe:
50 euros/any
Establir que aquesta dotació econòmica serà objecte d’una comptabilitat específica
que els grups municipals posaran a disposició del Ple de l’Ajuntament quan aquest ho
sol·liciti.
Sisè: Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici dels seus càrrecs, prèvia acreditació
documental de les mateixes.
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Setè: Notificar aquests acords als regidors afectats, fent constar que els regidors que
hagin estat designats per a desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial hauran acceptat aquest règim si dins del termini de 24 hores des de
la notificació, no manifesten res al respecte.”
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 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 s’abstindrà en aquest punt però vol fer alguns comentaris.
Comparteix el sou de l’Alcalde amb dedicació exclusiva i considera que està
plenament ajustat als barems de pobles com La Palma.
Recalca que a més de la dedicació exclusiva de l’Alcalde, n’hi ha dues més, que són
les de la 1a i 2a Tinents d’Alcalde, fet que suposa un impacte negatiu en el
Pressupost.
Diu que la dedicació parcial del regidor Joan Garnés és de 20 hores setmanals i que,
comparativament amb el que cobren les Tinents d’Alcalde, hi surt guanyant.
Acaba dient que tot això fa que la despesa per alts càrrecs hagi augmentat entre
20.000 i 25.000 € anuals. Creu que podrien cobrar d’una altra manera sense
sobrecarregar tant el Pressupost amb quotes de la Seguretat Social.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Dirigint-se al regidor Sr. Llop diu que per determinar
aquestes retribucions han tingut en compte les despeses dels alts càrrecs del mes
d’abril de 2007, durant l’anterior mandat, i s’han redistribuit amb els nous sous, per
tant, mantenen les mateixes despeses.
Diu que s’ha volgut fer un exercici de transparència, a diferència del que hi havia
abans, que els regidors cobraven per assistències. Diu que ara es cobra per dedicació,
i si un ciutadà vol saber què costa el regidor d’urbanisme serà més clarificador.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Recalca que no s’ha redistribuit la despesa sinó que s’ha augmentat. Diu que pot ser
que la despesa de l’Alcalde hagi disminuït però en conjunt, ha incrementat.
Sr. Albert Guilera i Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Diu que ell també vol fer un exercici de transparència i recorda que les retribucions de
l’anterior govern eren les següents, per si es vol comprovar: 40.000 €/any Alcalde,
10.000€/any Tinents d’Alcalde i 7.000€/any la resta de regidors, amb cost zero de la
Seguretat Social.
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Comenta que el sistema retributiu que proposen ells
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no implica haver de fer quatre Comissions Deliberants durant un mes de setembre per
poder cobrar el sou del mes d’agost.
Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que en l’últim punt de l’ordre del dia es
tractarà una modificació pressupostària que inclou un suplement de crèdit en la partida
dels alts càrrecs de 18.000 euros, que si el grup de Convergència i Unió hagués
continuat manant també l’hagués hagut de fer ja que, amb una simple regla de tres, es
veu com la partida hauria estat insuficient per acabar l’any.

8.- Nomenament de representants municipals de la Corporació en órgans
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.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Designar representant municipal al Consell Escolar del CEIP “El Solell”, a la
segona Tinent d’Alcalde, la senyora Maria del Carme Ramban i Jordà.
Segon. Designar representant municipal al Consell de Dones del Baix Llobregat, a la
primera Tinent d’Alcalde, la senyora Maria Pilar Joaniquet i Anmella
Tercer. Designar representant municipal a l’Associació de Defensa Forestal, a la
segona Tinent d’Alcalde, la senyora Maria del Carme Ramban i Jordà, ratificant el
Decret d’Alcaldia núm. 531/07, dictat el dia 4 de juliol de 2007.
Quart. Designar representant municipal al Consorci de Normalització Lingüística, a la
segona Tinent d’Alcalde, la senyora Maria del Carme Ramban i Jordà.
Cinquè. Designar representant municipal al Consorci per la Gestió de la Televisió
Digital local pública del Baix Llobregat Centre, al regidor de comunicació senyor Joan
Garnés i Giberga.
Sisè. Designa representant municipal al Consorci de Turisme del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, al regidor de promoció econòmica el senyor Joan Gràcia i Minguell.
Setè. Comunicar aquests acords als regidors afectats i als òrgans esmentats.”
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 s’han produït les següents intervencions:
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Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Explica que el seu grup s’abstindrà tenint en compte que en el Decret de delegacions
s’ha previst que la normalització lingüística estava dins de cultura i ara es designa a la
Sra. Ramban representant de l’Ajuntament en el Consorci per la Normalització
Lingüística. Els sorprèn ja que implica només l’assistència a dues reunions l’any.
9.- Aprovació de la modificació núm. 13/07 del pressupost Municipal de l’exercici
2007, de suplement de crèdit.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 13/07 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2007, MITJANÇANT EXPEDIENT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Atès que per a poder atendre el pagament d’obligacions amb càrrec a les partides que
es detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria
per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Vist que el romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible, s’ha calculat en
436.198,85 €.
Vist l’informe favorable emès per la Secretària Interventora.
De conformitat a l’article 177 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 i als articles 34 a 38
del RD 500/1990, que regula els expedients de modificacions pressupostàries
mitjançant suplements de crèdit.
D’acord amb l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, que estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
Primer : Aprovar l’expedient de modificació núm. 13/07 del Pressupost municipal de
l’exercici 2007, de suplement de crèdit, per import de 436.198,85 €, que es finança
mitjançant romanent de tresoreria, en els termes següents:
PARTIDA
IMPORTS
TIPUS
Funcional Econòmica
Inicial
Modificació Definitiva
1
10
87.000,00 18.300,00 105.300,00 Suplement
1
22
118.400,00 56.470,97 174.870,97 Suplement
2
12
200.000,00 46.000,00 246.000,00 Suplement
2
22
21.000,00 17.334,33
38.334,33 Suplement
4
12
49.000,00
4.500,00
53.500,00 Suplement
4
22
848.466,77 264.787,23 1.113.254,00 Suplement
7.668,91
49.252,61 Suplement
4
62
41.583,70
5
21
16.000,00 20.812,51
36.812,51 Suplement
5
60
3.070.802,98
324,90 3.071.127,88 Suplement
4.452.253,45 436.198,85 4.888.452,30 Suplement

Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
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del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.”
Els precedents acords han estat aprovats per la unanimitat dels regidors.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Sr. Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma SempreEntesa pel Progrés Municipal: Explica que la proposta d’acord tracta d’assignar el
romanent de tresoreria de l’exercici 2006 a noves partides del Pressupost de l’any
2007. Comenta que el romanent són diners que s’han estalviat, que s’han ingressat de
més, o bé, que no s’han gastat.
Diu que políticament no s’ha intervingut en res, que s’ha respectat la decisió tècnica en
el repartiment dels 436.198,85 € perquè són els tècnics qui coneixen exactament com
estan els comptes de l’Ajuntament a dia d’avui.
Explica que serà més endavant quan es farà una modificació pressupostària amb
càrrega política tenint en compte que, per una banda, molt probablement els diners de
Ciments Molins no acabin arribant abans de finals d’any, perquè la Generalitat encara
no els ha donat l’autorització ambiental, i per altra banda, perquè segurament tampoc
acabin arribant els diners de Can Ollé, ja que la Comissió d’Urbanisme tirarà enrere la
modificació puntual d’aquest sector. Comenta que això només fa que posar de
manifest el que ja s’havia denunciat des de l’oposició que és el greu problema que
suposa pressupostar ingressos que no són segurs i que no depenen de l’Ajuntament.
Explica que hi ha altres temes d’interès econòmic com són: 1) que no es cobreix el
60% del cost de les escombraries ja que, a més de la recollida i l’abocament, s’està
pagant l’obra del soterrament dels contenidors, 2) que es vol revisar el POUM i costarà
diners, ja que del pressupost inicial per redactar el POUM que era de 196.000€, n’hi
han disposats 181.000 €, i 3) que encara no s’ha fet la Fira de l’any 2007 i ja s’han
gastat 105.000 € per pagar la de l’any passat.
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió:
Comenta que quan hi ha canvi de govern també hi ha canvi de prioritats. Explica que
quan el seu grup va entrar al govern, després de dos anys de govern d’Entesa-PSC
van haver de fer moltes modificacions pressupostàries i reconeixements extrajudicials
de factures. Diu que hi votaran a favor perquè és lògic que es facin modificacions del
Pressupost si no coincideixen prioritats però que el seu grup està orgullós del que va
fer mentre estava al govern.
I essent les 21:50h, 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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