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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 8/07 DE L’AJUNTAMENT 
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA SETZE DE JUNY DE DOS MIL SET. 
 

A La Palma de Cervelló, quan són les dotze hores del dia setze de juny de dos mil set, es 
reuneixen a  la Sala de Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores que el passat dia 
trenta de maig van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de 
Llobregat, com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia vint-i-set de maig de 
dos mil set, convocades pel Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, que a continuació es 
relacionen, que constitueixen la totalitat de regidors i regidores electes d’aquesta Corporació, 
amb la finalitat de celebrar la sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits 
per mi, Núria Mompel i Tusell, Secretària Interventora de l’Ajuntament, que dono fe de l’acte. 

ASSISTENTS 

REGIDORS/ES ELECTES     CANDIDATURA   

Sr. Xavier González i Alemany   La Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal 
Sra. Maria del Carmen Ramban Jordà  La Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal 
Sr. Joan Gràcia i Minguell    La Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal 
Sra. Maria Isabel García Grau   La Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal 
Sr. Joan Garnés Giberga    La Palma Sempre- Entesa pel Progrés Municipal 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol    Convergència i Unió 
Sr. Albert Guilera i Planas    Convergència i Unió 
Sra. Judith Menal i Tolsa    Convergència i Unió 
Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico    Convergència i Unió 
Sra. Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado Convergència i Unió 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella  Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés 

Municipal 
 
En primer lloc pren la paraula la Secretària Interventora per informar als presents de l’objecte 
de la sessió declarant el següent: 
 
“ Bon dia. Avui, vintè dia natural posterior a les eleccions locals, que van tenir lloc el passat 
dia 27 de maig de 2007, s’ha de constituir el Ple municipal, de conformitat al que estableix la 
LOREG. 
 
La sessió constarà d’una primera part constituent, en la qual aniran prenent possessió dels 
seus càrrecs els regidors electes, i una vegada constituïda la Corporació, hi haurà una 
segona part en la qual s’elegirà a l’Alcalde o alcaldessa. 
 
Els primers regidors que prendran possessió del seu càrrec, seran aquells de major i menor 
edat, que composaran la Mesa d’Edat, ocupant els càrrecs de President i vocal 
respectivament. Aquesta Mesa presidirà el Ple fins a la proclamació de l’Alcalde. 
Per tal que els regidors puguin prendre possessió, a mesura que siguin cridats, hauran de 
mostrar les seves credencials a la Mesa d’Edat, i hauran de jurar o prometre complir les 
obligacions del seu càrrec, i a continuació podran prendre possessió, fet que quedarà 
acreditat amb la signatura d’una acta, sempre que no concorrin causes de possible 
incompatibilitat. 
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L’acreditació dels regidors que formaran part de la Mesa d’Edat ha estat comprovada per mí 
mateixa, amb anterioritat a aquest acte, amb la qual cosa, només hauran de jurar o prometre 
el càrrec. 
 
La Mesa tindrà acreditat, amb anterioritat, el requisit que han d’haver complert tots els 
regidors abans de la presa de possessió, que és haver presentat la corresponent declaració 
de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat o activitats que els proporcionin 
ingressos. 
 
Es fa saber que, d’acord amb l’art. 36.2 ROF està a disposició de tots els regidors electes la 
documentació següent: acta d’arqueig, justificants de les existències en metàl·lic i valors de 
la Corporació dipositats en la Caixa Municipal o entitats bancàries, i la documentació relativa 
a l’inventari Municipal de béns.” 
 
Seguidament, per la Secretària es procedeix a cridar a les regidores de major i menor edat a 
l’objecte de constituir la Mesa d’Edat, de conformitat a l’art. 195.2 LOREG. En primer lloc es 
crida a la regidora senyora Maria Beatriz Gallego i Rico, com a regidora de major edat a 
efectes d’ocupar la Presidència de la Mesa. La Secretària li dirigeix les següents preguntes, 
a les que respon tal com segueix: 
 
Secretària: Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat 
prevista a la legislació vigent? 
 
Regidora Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico: No 
 
Secretària: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Regidora Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico: Sí, ho prometo. 
 
Per part de la regidora i de la Secretària es procedeix a signar una acta de presa de 
possessió del càrrec. 
 
A continuació es crida a la regidora senyora Judith Menal i Tolsa, com a regidora de menor 
edat a efectes d’ocupar la Mesa, com a vocal. La Secretària li dirigeix les següents 
preguntes, a les que respon tal com segueix: 
 
Secretària: Concorre, en la seva persona alguna de les causes de possible incompatibilitat 
prevista a la legislació vigent? 
 
Regidora Sra. Judith Menal i Tolsa: No 
 
Secretària: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Regidora Sra. Judith Menal i Tolsa: Ho prometo. 
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Per part de la regidora i de la Secretària es procedeix a signar una acta de presa de 
possessió del càrrec. 
 
Per part de la senyora Presidenta es declara oberta la sessió pronunciant les següents 
paraules: 
 
Sra. Maria Beatriz Gallego i Rico, Presidenta: “ Bon dia tinguem tots, declaro oberta la 
sessió.  
 
Avui és un dia important pel nostre poble de La Palma. Per tercera vegada, després d’unes 
eleccions democràtiques, constituïm l’Ajuntament de La Palma. Esperem que aquest nou 
Consistori no defraudi als veïns i veïnes de La Palma que, per mitjà del seu vot, van 
expressar que volien una Palma de tots i per tots.” 
 
A continuació, la Sra. Presidenta dóna la paraula a la Secretària que procedeix a la lectura 
del nom i cognoms de tots i cadascú dels regidores/es electes que assisteixen a la sessió 
per ordre de candidatura més votada a menys. Es van dirigint cap a la mesa d’edat, on es 
comprova la seva credencial, acreditant la personalitat mitjançant l’exhibició del Document 
Nacional d’Identitat. 
 
Prèviament la Mesa ha comprovat, mitjançant certificat expedit per la Secretària, que els 
regidors electes presents han presentat les respectives declaracions a que es refereix l’art. 
75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Seguidament la Secretària els formula pregunta a tots ells, sobre si concorre en la seva 
persona alguna de les causes de possible incompatibilitat previstes en la legislació vigent, 
els quals responen, en la seva totalitat que no. A continuació es llegeix la fórmula de 
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, el text literal de la qual 
és el següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
A la pregunta de jurament o promesa, els regidors i regidores responen de la manera 
següent: 
 
Sr. Xavier González i Alemany   “ Ho prometo.” 
Sra. Maria del Carmen Rambán i Jordà   “ Ho prometo.” 
Sr. Joan Gràcia i Minguell    “ Ho prometo.” 
Sra. Maria Isabel García Grau   “ Ho prometo.” 
Sr. Joan Garnés i Giberga    “ Ho prometo.” 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol    “ Ho prometo per imperatiu legal.” 
Sr. Albert Guilera i Planas    “ Ho prometo per imperatiu legal.” 
Sra. Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado “ Sí prometo.” 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella   “ Sí prometo.” 
 
Una vegada promès el càrrec cada regidor signa, junt amb la Sra. Secretària, acta de presa 
de possessió del càrrec de regidor, i seguidament han ocupat els respectius escons. 
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A continuació la Sra. Secretària informa a la Sra. Presidenta de la Mesa que existeix quòrum 
suficient per a constituir el Ple, amb la qual cosa, la Sra. Presidenta pren la paraula per 
declarar constituïda la Corporació assenyalant que tot seguit es procedirà a l’elecció de 
l’Alcalde. Proposa que el sistema de votació sigui el nominal preguntant a la resta de 
regidors si algú té alguna cosa a dir al respecte. El Ple accepta per assentiment aquesta 
proposta i la Presidenta dóna la paraula a la Sra. Secretària qui explica el sistema de votació 
i elecció de la següent manera: 
 
“Poden ser candidats els regidors que encapçalen les llistes que hagin obtingut 
representació. Per determinar quins caps de llista presenten la seva candidatura a Alcalde, la 
Presidenta de la Mesa dirigirà una pregunta a cada candidatura. Els interrogats hauran de 
respondre afirmativament o negativament a aquesta pregunta. Només aquells que 
responguin afirmativament seran candidats. 
 
La votació serà nominal i es realitzarà de la forma següent: 
 
Cridaré als regidors per ordre alfabètic del primer cognom. A la crida, els regidors 
respondran el nom i cognoms del candidat a Alcalde al qual atorguen el seu vot, o bé, 
s’abstindran. Per abstenir-se hauran de respondre “m’abstinc”. 
 
Una vegada hagin votat tots els regidors anunciaré el resultat de la votació i es proclamarà 
Alcalde o Alcaldessa aquell candidat que hagi obtingut la majoria absoluta dels vots, és a dir, 
sis o més. Si cap dels candidats obté aquesta majoria, serà proclamat Alcalde per ministeri 
de la llei, el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars 
en les eleccions. 
 
El proclamat Alcalde prendrà possessió davant del Ple en aquesta mateixa sessió i d’acord 
amb la fórmula anterior, estenent-se igualment, l’acta de presa de possessió.” 
 
Després d’això, la Sra. Presidenta dirigeix un requeriment a tots els caps de llista sobre si 
presenten la seva candidatura a Alcalde o Alcaldessa, en l’ordre indicat a continuació, i 
obtenint la següent resposta: 
 
Sr. Xavier González i Alemany  Sí  
Sr. Josep Maria Llop i Rigol   Sí 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella  No 
 
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat disposa que comenci la votació i a tal efecte, la Sra. 
Secretària crida a la totalitat dels regidors electes segons l’ordre que s’indica a continuació, i 
aquests atorguen el seu vot al candidat que s’expressa en cada cas: 
 
 
Maria Beatriz Gallego i Rico   “Josep Maria Llop i Rigol” 
Maria Isabel García Grau   “Xavier González i Alemany” 
Joan Garnés Giberga    “Xavier González i Alemany” 
Xavier González i Alemany   “Xavier González i Alemany” 
Joan Gràcia i Minguell   “Xavier González i Alemany” 
Albert Guilera i Planas   “Josep Maria Llop i Rigol” 
Maria Pilar Joaniquet i Anmella  “Xavier González i Alemany” 
Josep Maria Llop i Rigol   “Josep Maria Llop i Rigol” 
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Judith Menal i Tolsa    “Josep Maria Llop i Rigol” 
Maria del Carmen Ramban Jordà  “Xavier González i Alemany” 
Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado “Josep Maria Llop i Rigol” 
 
Seguidament la Sra. Secretària anuncia que el resultat de la votació ha estat el següent: 
 
Xavier González i Alemany  6 Vots 
Josep Maria Llop i Rigol  5 Vots 
 
A continuació la Sra. Presidenta de la Mesa d’edat proclama Alcalde de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló el regidor Sr. Xavier González i Alemany de la llista de “ La Palma 
Sempre- Entesa pel Progrés Municipal”. Fet això, demana a aquest regidor que s’aixequi i 
respongui a la següent pregunta: 
 
“Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló?” 
 
En resposta a la pregunta el regidor Sr. Xavier González i Alemany respon que accepta i la 
Sra. Presidenta demana a la Sra. Secretària que procedeixi a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
L’Alcalde electe promet el càrrec i a continuació en pren possessió signant l’acta que així ho 
acredita, autoritzada per la fe pública de la Sra. Secretària. 
 
A continuació la Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat cedeix a l’Alcalde la presidència de la 
sessió, i una vegada extingit el seu mandat, passa a ocupar el seu escó. 
 
Tot seguit, el Sr. Xavier González i Alemany, Alcalde, obre un torn de paraula per cadascun 
dels regidors que encapçalen candidatures que han obtingut representació en el Consistori. 
En aquest torn, i per l’ordre que s’indica, es produeixen les intervencions següents: 
 
Sra. Maria Pilar Joaniquet i Anmella, cap de llista de la candidatura del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal: 
 
“ Després dels resultats del dia 27 de maig i degut a que els dos grups polítics que van treure 
el major número de vots per governar no han arribat a cap acord per fer-ho conjuntament, 
nosaltres, el PSC de La Palma torna a decidir el govern que tindrà La Palma pels propers 
quatre anys. 
 
En aquests últims quatre anys de govern de CiU, ells han demostrat una forma de fer molt 
autoritària i particular, sense tenir en compte els consensos obtinguts en les diferents 
enquestes dutes a terme per ells mateixos, per exemple, el poble va dir “creixement 
moderat”, i ells van optar per multiplicar per dos el municipi, i així amb moltes altres coses. 
 
El PSC de La Palma no està en contra de CiU, sinó en la manera de fer dels seus caps de 
llista. 
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Com que els programes d’execució nostre i els que porta La Palma Sempre són molt similars 
i nosaltres volem una Palma feta a base de consens i treball per part de tots, i no feta i 
menys pensada, a base de talonari, per coherència, entrarem a governar amb La Palma 
Sempre. 
 
Som conscients que tenim molts reptes per endavant i junts farem possible una altra Palma 
per tots els palmerencs: nens, nenes, avis, àvies, grans, nou vinguts, gent del carrer de dalt i 
del carrer de baix, en definitiva, per tots. No hem de competir per veure qui estima més a la 
Palma. 
 
El PSC no és classista, som socialistes, per això la meva il·lusió seria que poc a poc, es 
pogués arribar a un consens polític d’unificació i treball on no es posessin pals a les rodes 
perquè no només guanyés un partit, sinó que guanyés el poble de La Palma. 
 
Bon dia.” 
 
Sr. Josep Maria Llop i Rigol, cap de llista de la candidatura de Convergència i Unió: 
 
“Molt bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts. Crec que avui és un gran dia per La Palma 
per molts motius. Perdoneu si avui no porto el discurs escrit, però permeteu-me una petita 
llicència personal i és que avui, m’ha aturat moltíssima gent pel carrer i no l’he pogut 
escriure, però en tot cas, allò que surt del cor no cal escriure-ho perquè s’escriu amb allò que 
surt de la boca. 
 
Avui és un dia molt important per La Palma per molts motius, un d’ells és que avui s’elegeix 
un Ajuntament democràtic, i per aquest sol fet, avui ja és un dia molt important.  
 
El segon motiu és perquè La Palma ha tingut un important grau de participació ciutadana. La 
Palma, a diferència d’altres pobles del nostre país, ha tingut quasi un 70% de participació i 
això no és perquè sí, sinó perquè en aquests moments s’estan tractants temes de gran 
importància.  
 
El tercer element que veig que és molt important avui, és que estem davant un Consistori 
molt jove. La Mesa d’Edat dóna testimoni d’una franja d’edat que té capacitat per entendre 
els reptes que presenta la gent gran, però també l’empenta de la gent jove, un Consistori, 
per tant, que té la capacitat d’entendre la història d’on ve La Palma i la projecció de futur que 
La Palma ha de tenir. Tot això fa d’avui un gran dia. 
 
Com Alcalde sortint, i que m’estimo aquest projecte de La Palma, molt més enllà de les 
persones, crec que en aquests moments s’escau que faci un traspàs d’informació d’aquelles 
coses importants i dels reptes de futur. Sé que el que diré pràcticament vostès ho coneixen, 
però també sóc conscient que és important dir-ho per traçar les coordenades en les que 
estem. 
 
Un dels elements importants que hem de tenir en compte és la planificació de què volem ser, 
quan La Palma deixi de ser un municipi jove administrativament parlant, i hagi definit el seu 
futur en els termes de com volem créixer, què volem protegir, quan s’ha de fer tot això... Un 
element bàsic, essencial i urgent en relació a això, és que estiguem molt atents amb el que 
pot passar amb el Pla de Sant Joan. Ho haig de dir perquè, dos dies abans de les eleccions 
municipals em van venir a veure els propietaris del Pla de Sant Joan amb la intenció de 
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demanar-me si es té o no la intenció d’admetre algun tipus d’aprofitament en aquest Pla. Ho 
dic perquè el Sr. Alcalde ho sàpiga perquè el vindran a veure en el transcurs d’aquestes 
properes dues setmanes. Molt alerta amb aquest punt perquè potser, en funció de com acabi 
aquest indret no estarem parant de 4.000 o 5.000 habitants si no de 15.000, 16.000 o 20.000 
habitants. En aquests moments la única solució realista per fer que el Pla de Sant Joan passi 
a ser propietat de l’Ajuntament i evitar això, és que hi hagi un parc tecnològic i/o de recerca. 
 
L’altre tema pel que hem de preocupar-nos a nivell estratègic, em sembla a mi que és 
l’economia municipal. La Palma avui està en un bon moment econòmic, ho tenim tot pagat. 
Hi ha, com en tots els Ajuntaments, crèdits per funcionar però es poden pagar, i pagar bé. 
Les factures estan pagades, tot i que ens trobarem amb una subvenció que caldrà retornar 
perquè no es va justificar correctament l’any 2002, però són coses que a vegades 
succeeixen i en qualsevol cas, el nou govern ja se’n ocuparà. Però la hisenda està molt i 
molt sanejada. Amb la qual cosa, si hi ha d’haver algun canvi en la forma d’aplicar els 
pressupostos, s’ha de fer de forma acompassada. 
 
Un altre element que és estratègic per aquests quatre anys, és la solució del trànsit alternatiu 
de Corbera. Aquesta és una qüestió que s’haurà de tractar amb delicadesa, amb consens, i 
tenir clar que si no s’aborda aquest tema, la Generalitat ens imposarà una solució que anirà 
en contra dels interessos de La Palma.  
 
Jo diria que aquests són els temes essencials, tot i que n’hi hauria molts més, però no em 
vull allargar, i em complau, en aquesta sessió d’investidura, fer aquest traspàs d’informació 
com a símbol de la col·laboració que estem disposats a donar al nou govern municipal. 
 
Dit això, hi ha un altre element que voldria compartir, i és un element de preocupació 
important. Tot i que avui és un gran dia en bona part, avui també és un mal dia per La 
Palma, i ho dic amb dolor. El resultats de les eleccions municipals han dit clarament que hi 
ha una llista més votada, que és la llista de La Palma Sempre, una llista pràcticament amb el 
mateix número de vots i de regidors, que és Convergència i Unió, i un regidor pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya. La voluntat de tot aquest procés, i la demanda principal, és que 
ens entenguem els uns amb els altres, que siguem capaços de treballar conjuntament.  
 
El Sr. Xavier González, va demanar-me per parlar i ho vam fer. Li vaig proposar la possibilitat 
de treballar plegats amb tot el que això vol dir, per tant, estripar els respectius programes i 
fer-ne conjuntament un de nou que sigui el programa de La Palma de tots. Ell em va dir que 
no, em va oferir consens des de l’oposició, és a dir, “estigueu a la oposició i us demanarem 
si voleu consensuar...”, però això no és la voluntat majoritària de la gent de La Palma. 
 
El Sr. Xavier González, des d’avui, és el primer polític de La Palma, i és qui té la missió 
principal d’interpretar, analitzar i aplicar la voluntat de la gent de La Palma. Em sembla que, 
com a primer polític que he estat fins fa poc, i com a cap de l’oposició que he esdevingut en 
aquests moments, la responsabilitat principal d’aquest nou Sr. Alcalde, és el de tenir en 
compte i fer participar del govern de La Palma, a la llista que té el mateix nombre de 
regidors, i un empat real de magnitud en nombre de vots. Si no es fa, aleshores, s’entra no 
només en una política estrictament de pactes, sinó que s’entra en una política dels uns 
contra els altres, en una política d’un model contra un altre i això no és el que La Palma ens 
demana, per tant, en aquests moments, si el Sr. González, no té en compte que en el govern 
municipal hi hem de ser les forces majoritàries, i per això s’explica aquest quasi 70% de 
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participació, si no hi som tots, sobre ell recau el pes de la responsabilitat de l’enfrontament 
possible o de la manca de consens.  
 
Per tant, ha de tenir clar, Sr. González, que li correspon a vostè la responsabilitat 
d’administrar aquesta realitat. Espero, confio i demano que com Alcalde comandi aquest 
procés i el comandi perquè el govern que constitueixi sigui un govern on totes deu persones 
de La Palma, que hem obtingut la representació majoritària, i que tenim la responsabilitat de 
tirar endavant aquest poble, els nomeni com a membres del govern i també hi incorpori a la 
regidora socialista que ha obtingut representació. 
 
Si demanem un govern de consens, cosa que nosaltres hi estem d’acord, i ja el vam 
demanar l’any 1999, demano ara, atès que hi ha els mateixos resultats, exactament el 
mateix que vam demanar l’any 1999. 
 
Estem davant d’una situació de màxima importància i que a vostè se li ha confiat la 
responsabilitat d’administrar. No voldria mai pensar que, davant d’una situació així, vostè es 
convertís en l’Alcalde dels uns, i no dels altres. És molt important allò que acabi decidint. No 
podrà ser l’Alcalde de tothom si no actua amb aquest consens, més quan això és el que La 
Palma ha demanat amb els seus vots. 
 
No sé si vostè ho farà això. Espero que sí. Si no ho fes, entraríem en una situació de 
possibles manques de consens molt importants ( no vull dir enfrontaments). Una situació on 
l’Alcaldia no és del poble sinó d’una opció i això no és correcte, sobretot quan ho demana el 
poble.  
 
Han de tenir presents que des de la nostra posició, sigui quina sigui la decisió que vostè 
prengui, La Palma tindrà la nostra col·laboració. Com a oposició municipal, vull que tothom 
sàpiga que nosaltres ens posem, com sempre, al costat de la gent, com sempre, a disposició 
de les persones, com sempre, a disposició de La Palma. Nosaltres votarem i estarem a favor 
de tot allò que beneficia al nostre poble: totes les subvencions, totes les negociacions, tot 
allò que serveixi perquè el nostre poble vagi endavant i perquè es converteixi en un poble de 
primera. En tot això, ens hi tindreu al costat. 
 
Sapigueu que estarem propers i al costat de tothom, sempre! I que servirem a La Palma 
sigui des del govern o des de la oposició, però torno a repetir: La Palma ha demanat 
consens i l’ha manifestat amb una molt alta participació i amb un empat real. 
 
Per tant, Sr. Alcalde, li demano que volem estar al govern per governar conjuntament amb 
vostè i espero que així ho faci. 
 
Visca La Palma i moltes gràcies!.” 
 
Acabat aquest torn intervé el Sr. Alcalde i formula el parlament següent: 
 
“ Gràcies per les seves paraules. Crec que quan no portes res escrit les paraules poden 
sortir del cor, però si les escrius segur que no l’enganyes perquè les ordenes abans de dir-
les i fas una recapacitació prèvia a moments de nerviosisme. Jo, tot i que penso que també 
m’ha sortit del cor, prefereixo llegir el que he escrit. 
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Abans, fer una petita referència al que ha comentat el Sr. Josep Maria Llop, aquí obertament, 
sobre que nosaltres no hem volgut pactar amb ells. Quan des del dimecres dia 1 de juny que 
ens vam reunir, han passat quinze dies, i no he rebut encara cap trucada, tot i que jo vaig ser 
qui va fer el primer pas, i penso que hi ha el mateix camí de La Palma Sempre a 
Convergència, que de Convergència a La Palma Sempre. 
 
Dit això, llegiré el que porto escrit: 
 
El primer que voldria expressar amb aquest primer discurs com Alcalde de La Palma és 
l’alegria, primer perquè s’ha respectat la voluntat expressada en les passades eleccions 
municipals pels veïns, i aquí també incloc a les veïnes de La Palma. I alegria perquè tenim al 
nostre abast poder fer molta feina, feina ben feta. 
 
Estem segurs que la feina ben feta no és patrimoni de ningú, i la feina ben feta la jutja la 
història. 
 
El grup de govern format per La Palma Sempre i els companys del Partit Socialista, que 
reconeixem el gran esforç que han hagut de fer per estar aquí, al nostre costat, farem 
aquesta feina. 
 
Volem fer un canvi en la forma de fer política a La Palma. Entenem la participació i el 
consens com els dos elements primordials per gestionar La Palma, el nostre municipi petit. 
 
Com fer-lo participatiu? Per exemple, recuperant la figura del Consell Assessor en 
l’elaboració del POUM, llegint i entenent les enquestes de participació ciutadana, la voluntat 
popular. 
 
Com fer-lo consensuat? Allargant la mà als partits que no participin del nostre govern. No 
ens cal estripar cap programa, ens cal posar-nos d’acord amb els temes més importants i 
urgents que en aquests moments preocupen a la gent de La Palma. Per això, allargarem la 
mà a tots els partits que vulguin participar en la decisió de quina Palma volem, de la variant. 
Si la volem, i quina estaríem disposats a admetre, de quina revalorització proposem pel Pla 
de Sant Joan, i tants d’altres temes cabdals. 
 
En el dia a dia buscarem la transparència i rapidesa en la gestió ordinària, i la facilitat i 
accessibilitat a les gestions administratives. En definitiva, gestionarem els afers socials de La 
Palma amb tota transparència, rapidesa, facilitat i accessibilitat que la llei ens permeti i amb 
l’ajut de tot el personal que treballa a l’Ajuntament. 
 
Volem fer un canvi en la forma de fer política. Volem fer un projecte social encaminat a que 
la gent gran sigui ben atesa, els joves es comprometin i participin, i les associacions treballin 
a gust en les seves activitats. Una forma de govern que pensi en el poble. 
 
El poble que ens agradaria i que defensem està en funció de que tothom se senti orgullós de 
viure a La Palma, del seu entorn, dels seus carrers, dels seus serveis, dels seus 
equipaments, no per sumptuosos, sinó per adequats. 
 
I per últim dir-vos que també plantarem arbres, els plantarem amb decisió, els regarem amb 
constància i treball, perquè el dia de demà, els nostres fills, sentin orgull per aquests arbres. 
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I també així farem la nostra feina, i tirarem endavant els nostres projectes, amb decisió, amb 
constància i treball ( com fan els pagesos), perquè el dia de demà, els nostres fills n’estiguin 
orgullosos de ser de La Palma. 
 
Voldria acabar aquest discurs amb unes paraules, que no son meves, són d’un veí de La 
Palma, escrites en un diari qualsevol que ens parla d’orgull i de felicitat, i es titula “ El 
Paradís de cadascú”: 
 

“ Jo n’he descobert una altra de felicitat: el plaer de viure per viure, arribar a casa i 
quedar-me quiet mirant hortes i bosc i les orenetes pel meu balcó. Ser capaç cada dia 
durant una estona d’aturar el temps. Es pot dir que tots tenim un paradís al nostre 
racó, i si bé sóc fill de mar i amb això s’hi mor, he trobat aquest nou racó que es diu 
La Palma de Cervelló.” 

 
El signa en Xavier Avellaneda, un veí qualsevol de La Palma. 
 
Gràcies a tots per haver vingut i participat en aquest primer acte, i sapigueu que sempre 
sereu benvinguts a l’Ajuntament, que és casa vostra. 
 
Sense res més a dir, dono per acabat aquest primer Ple d’aquesta nova legislatura. De nou, 
gràcies a tots.” 
 
Conclosa aquesta intervenció, s’aixeca la sessió constitutiva del Ple Municipal essent les 
dotze hores i quaranta minuts, de la qual jo com a Secretària, aixeco aquesta acta. 
 
 

Vist-i-plau,      La Secretària, 
L’Alcalde 

 
 
 


