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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6/06 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 14 
DE JULIOL DE DOS MIL SIS. 
 
La Palma de Cervelló, a catorze de juliol de dos mil sis, essent les dinou hores, 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, 
Josep Maria Llop i Rigol, i assistits per mi, la sotasignant Secretària 
Interventora accidental, Núria Mompel i Tusell, es reuneixen els senyors Albert 
Guilera i Planas, Núria Casamada i Humet, Jordi Segura i Tejedor, Beatriz 
Gallego i Rico, M. Carme Sáenz-Torre i Jurado, Joan Gràcia i Minguell, Pilar 
Joaniquet i Anmella,  Roser Cabero i Moré, Ramon Batlle i Gelabert i Christian 
Riverola i Romero. 
 
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 de les actes anteriors. 
 
2.- Resolució en relació a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cervelló, adoptat 
en data 16 de maig de 2006. 
 
3.- Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya de la finca inscrita al 
Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts número U, volum 3106, llibre 
226, foli 128, finca 6977 de Cervelló, per a ser destinada a equipament escolar 
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat. 
 
4.- Propostes per via d’urgència. 
 
5.- Moció del Grup municipal d’ERC La Palma demanant l’adhesió de la Palma 
de Cervelló a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
 
6.- Moció del Grup municipal CIU per al vot accessible. 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors si tenen alguna observació a fer a 
l’esborrany de les actes de les últimes sessions, en concret, la sessió ordinària 
número 4/06, celebrada el dia 12 de maig de 2006, i la sessió extraordinària 
número 5/06, de 29 de maig de 2006, de sorteig dels membres de les meses 
electorals per la votació del Referèndum de l’Estatut de Catalunya. 
 
La Sra. Pilar Joaniquet diu que en la pàgina 16 de l’esborrany de l’acta  consta 
que ella havia dit que li agradava molt com havien quedat col·locats els 
contenidors d’escombraries de la Plaça Puigmajor, i fa constar que ho va 



 

2 

expressar en to irònic. Per aquesta raó demana que s’especifiqui en l’acta que 
no li havia agradat.  
 
La Sra. Secretària Interventora acctal. li contesta dient que el sentit de la 
redacció era precisament aquest i per això, s’acceptava fer l’aclariment si era 
aquesta la voluntat. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde pregunta si hi havia algun aclariment més a fer, i 
atès que no és el cas, passa a votació, essent el resultat de la mateixa, 
l’aprovació del contingut de les citades actes per unanimitat dels regidors. 
 
2.- Resolució en relació a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cervelló, 
adoptat en data 16 de maig de 2006. 
 
“Vist l’acord adoptat, en data 16 de maig de 2006, pel Ple de l’Ajuntament de 
Cervelló, i notificat a aquest Ajuntament en data 26 de maig de 2006, número 
de registre d’entrada 1885. 
 
Atès que el referit acord aprova liquidar un presumpte deute contret per 
aquesta Corporació amb l’Ajuntament de Cervelló d’import 1.182.179,82 €, en 
virtut de l’article 4 del Decret 185/1998, de 21 de juliol, del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, pel qual es va aprovar la 
segregació d’una part del terme municipal de Cervelló per constituir un nou 
municipi amb el nom de La Palma de Cervelló. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte, el contingut del qual s'uneix en annex al 
present acord com a motivació.  
 
L’Alcalde, proposa al Ple municipal que adopti els següents acords: 
 
Primer.-  DECLARAR que aquesta Corporació considera nul de ple dret i 
mancat de qualsevol eficàcia envers l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, 
l’acord que el Ple de l’Ajuntament de Cervelló va adoptar en data 16 de maig de 
2006, atès que aquesta Corporació no ostenta cap potestat autotutelar sobre el 
de la Palma de Cervelló. 
 
Segon.-  FER CONSTAR que el referit acord de l’Ajuntament de Cervelló no 
s’ajusta al règim que es deriva de l’article 4 del Decret de segregació pel que fa 
a la segregació dels drets i obligacions de la hisenda municipal, ni a les bases 
de repartiment a les quals es remet. 
 
Tercer.- CONSIDERAR que qualsevol obligació econòmica de l’Ajuntament de 
La Palma que es pogués derivar de l’article 4 del Decret de segregació, envers 
l’Ajuntament de Cervelló, ha prescrit i no li és, per tant, exigible. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Cervelló, al Departament 
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, a la 
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Diputació de Barcelona, i a la Dirección General de Financiación Territorial de 
Ministerio de Economía y Hacienda.” 
 
 
Els anteriors acords foren aprovats amb els vots a favor dels regidors que 
integren els grups municipals de Convergència i Unió i d’ERC La Palma, 
l’abstenció del regidor de la Candidatura per la Concòrdia i el vot en contra dels 
regidors del grup d’Entesa-PSC. Vist el resultat de la votació el Sr. Alcalde 
declara els precedents acords com a vàlidament adoptats. 
 
Amb anterioritat a la votació, s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Alcalde: Explica que l’acord que es passa a aprovació fa referència a un 
deute històric que reclama l’Ajuntament de Cervelló d’1.182.000 euros aprox. 
d’ençà que La Palma de Cervelló es va segregar d’aquest municipi per 
constituir-se com a un municipi independent. Continua explicant que aquest 
deute s’ha reclamat a La Palma a través d’un acord del Ple de Cervelló que fa 
constar a més, que a través d’un Decret del seu alcalde, es liquidin uns 
interessos meritats des de la data de segregació fins a dia d’avui, que han 
calculat en 100.000 euros més. Explica que aquest acord diu que l’Ajuntament 
de La Palma pot presentar-hi al·legacions, però que si no paga aquest import, 
es podrà procedir a l’embargament per satisfer aquest presumpte deute. 
 
Comenta que en la proposta d’acord que ara es porta a votació del plenari 
s’entén que l’acte dictat per l’Ajuntament de Cervelló pel qual es liquida aquest 
import, és nul de ple dret per diferents motius. Explica que el primer motiu és 
perquè un Ajuntament no pot exigir a un altre el compliment d’un deute atès 
que es tracta d’ens autònoms i independents l’un respecte a l’altre, sense 
potestat d’autotutel·la entre ells. El segon motiu, és que aquest acord pel que 
es reclama un deute no respecta les previsions el Decret de Segregació, que 
és la norma que ha de regir aquesta matèria. I el tercer motiu és que qualsevol 
deute que pogués existir hauria prescrit atès que han transcorregut més de cinc 
anys sense haver-se notificat cap liquidació al respecte i per tant, s’entén que 
ara no és exigible. 
 
Continua explicant que amb aquest acord que es vol adoptar es considerarà  
nul l’acord de l’Ajuntament de Cervelló per no seguir les bases de repartiment 
del Decret de segregació aprovades pel mateix Ajuntament de Cervelló, i a 
més, perquè qualsevol deute ha prescrit. 
 
Sr. Christian Riverola: Fa constar que el grup d’ERC donarà suport a l’equip 
de govern amb aquesta iniciativa perquè ell personalment coneix com funciona 
l’Ajuntament de Cervelló, com una casa de barrets, i perquè estan demanant 
una cosa il·legal. 
 
Sr. Gràcia: Comenta que el seu grup no donarà suport en aquesta qüestió tot i 
saber-li molt greu. Explica que quan ells estaven a l’equip de govern van 
defensar que la solució d’aquest tema fos una solució negociada on també hi 



 

4 

intervingués la Generalitat. No li sembla bé la postura presa d’anar per lliure en 
aquesta qüestió, en base a un informe fet per l’anterior Secretari. 
Diu que el que el Sr. Alcalde ha dit tant taxativament, de que l’acord del Ple de 
Cervelló era nul, creu que no deu ser tan clar quan el Secretari de l’Ajuntament 
de Cervelló, que també és un funcionari plenament capacitat, no ha dit res al 
respecte. 
 
Comenta que la teoria de l’anterior Secretari González Ballesteros és la de que 
“ som innocents fins que no es demostri el contrari “, i amb aquesta actitud 
d’anar deixant passar el temps estant caient sentències judicials en contra de 
La Palma. 
 
Pregunta a l’actual Secretària acctal., què en pensa d’aquesta qüestió, si 
comparteix la teoria del Sr. González Ballesteros. 
 
Acaba dient que el seu grup pensa que no es pot anar deixant passar el temps i 
que s’hauria de solventar aquest tema amb la intervenció de la Generalitat, ja 
que creu que és evident que l’Ajuntament de Cervelló haurà de cobrar alguna 
cosa. Per aquesta raó, i atès que no creuen que sigui el millor continuar “ tirant 
pilotes fora “, és pel que no recolzaran aquesta proposta. 
 
Sr. Alcalde: Aclareix al Sr. Gràcia que les sentències judicials que s’han anat 
dictant i que fan referència a un particular que ha denunciat a l’Ajuntament de 
La Palma per reclamar un deute que fa referència a la segregació, totes sense 
excepció, han donat la raó a La Palma. Explica que els tribunals sempre han dit 
que l’obligació de pagar qualsevol deute era de l’Ajuntament de Cervelló i per 
tant, favorables pel nostre Consistori. 
 
Explica que ja s’han fet gestions amb la Generalitat, precisament, una de les 
primeres visites que va tenir el Conseller Carretero de Governació va ser la 
seva, juntament amb alguns regidors més, per tractar el tema de la segregació. 
El que va fer la Generalitat va ser encarregar a un Ex-Síndic de Comptes un 
informe i les conclusions del mateix van ser que La Palma devia a Cervelló ics 
diners, i que si no es posaven d’acord els dos ajuntaments, ells es retiraven. 
 
Continua dient que l’oposició sap perfectament que es van encarregar diversos 
informes jurídics precisament per solucionar aquest tema i no pas per “ tirar 
pilotes fora “, i tots aquests informes, emesos per professionals altament 
solvents, qüestionen l’informe de la Generalitat. 
 
Demana al Sr. Gràcia que votin a favor de la proposta per un últim motiu: La 
Palma no ha de negociar per pagar coses que no li toquen, i és que, dins del 
deute que es reclama hi ha projectes que no s’han arribat a fer, no hi ha 
comprovants dels pagaments que es reclamen... Demana que igual que 
sempre se’ls exigeix a ells el compliment de la legalitat, ara també ho demanen 
ells. Explica que hi ha uns diners que Sorea va pagar a l’Ajuntament de 
Cervelló i que haurien d’anar destinats en un 30% a La Palma, i no s’ha vist ni 
un euro, i que hi ha una part de la xarxa d’aigües que també és de La Palma, i 
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que potser, després de tot això, si es posés en una balança, La Palma encara 
hauria de rebre i no de pagar. 
 
Sr. Gràcia: Pensa que la segregació té un cost econòmic, més o menys, però 
que el té i cal saldar-lo. Diu que cal solucionar aquesta qüestió anant a la 
Generalitat abans d’acudir als tribunals perquè qui va fer el Decret de la 
segregació va ser la Generalitat, i demana fer la proposta d’acord en aquest 
sentit per votar-hi a favor. 
 
Acaba dient que les sentències judicials que ha citat el Sr. Alcalde no donen la 
raó a l’Ajuntament de La Palma, el que diuen és que els deutes primerament 
els ha d’assumir l’Ajuntament de Cervelló i que aquest, si creu que no li 
corresponen, que reclami contra l’Ajuntament de La Palma. 
 
Sr. Alcalde: Per tancar el debat li exposa al Sr. Gràcia que La Palma sempre 
ha estat disposada a solucionar aquest tema i per aquest motiu es va anar a la 
Generalitat i van ser ells els que van dir que no volien saber-ne res. Per això, si 
la Generalitat no hi està d’acord, és pel que no es podia canviar, en aquests 
moments, la proposta d’acord. 
 
3.- Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya de la finca 
inscrita al Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts número U, 
volum 3106, llibre 226, foli 128, finca 6977 de Cervelló, per a ser destinada 
a equipament escolar mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal 
finalitat. 
 
“Atès que és voluntat de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló, cedir a la 
Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació – els terrenys necessaris 
per a una futura ampliació del CEIP El Solell d’aquest municipi. 
 
Vist que aquest Ajuntament és propietari de la finca que actualment es troba 
inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Vicenç dels Horts, núm. 1, volum 
3106, llibre 226, foli 128, finca 6977 de Cervelló i que es descriu a continuació: 
 
“ Urbana. Parcel·la de terreny, al terme municipal de Cervelló, partida La Palma 
de Cervelló, en la unitat d’actuació Can Ollé, de superfície aproximada onze mil 
nou-cents set metres quadrats. Llinda: Nord, diferents propietaris; Sud, finca de 
procedència i resta de finca matriu; l’Est, finca cedida a l’Ajuntament de 
Cervelló ( actualment Ajuntament de La Palma de Cervelló ) i diferents 
propietaris; i l’Oest, diferents propietaris i resta de finca matriu.” 
 
Atès que dita finca, en data 7 de juliol de 2006, ha estat objecte de cessió 
urbanística anticipada, obligatòria i gratuïta, en compliment de les obligacions 
urbanístiques que es deriven del sector Can Ollé de La Palma de Cervelló, per 
a destinar-la en part, a equipaments educatius. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecta Municipal que considera aquesta finca adient per a 
complir amb aquesta finalitat de caràcter públic. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents acords: 
 
Primer.- CEDIR GRATUÏTAMENT a favor de la Generalitat de Catalunya, el 
domini de 2.080 m2 de la finca adquirida per aquest Ajuntament en virtut de 
l’escriptura número 741, autoritzada pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Catalunya, Sr. Lluís Gasch Cabot, el dia set de juliol de dos mil sis, i que 
actualment  es descriu com segueix, pendent d’inscripció registral definitiva: 
 
“Urbana. Parcel·la de terreny, al terme municipal de Cervelló, partida La Palma 
de Cervelló, en la unitat d’actuació Can Ollé, de superfície aproximada onze mil 
nou-cents set metres quadrats. Llinda: Nord, diferents propietaris; Sud, finca de 
procedència i resta de finca matriu; l’Est, finca cedida a l’Ajuntament de 
Cervelló ( actualment Ajuntament de La Palma de Cervelló ) i diferents 
propietaris; i l’Oest, diferents propietaris i resta de finca matriu.” 
 
Fer constar que la superfície de 2.080 m2 és la que es grafia en els plànols que 
figuren a l’expedient. 
 
Segon.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a l’ampliació, fins a dues 
línies, de l’equipament escolar existent, Centre d’Educació Infantil i Primària “El  
Solell” de La Palma de Cervelló, mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal 
finalitat. 
 
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el 
termini 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, 
el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament 
de La Palma de Cervelló, en els termes que resulten  de l’article 50 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les 
Entitats Locals de Catalunya. 
 
En tot cas operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les 
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament 
de La Palma de Cervelló transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la 
data d’inscripció en el Registre de la Propietat de la cessió acordada. 
 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les 
condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Tercer.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència aquest 
Acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un 
tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu 
en el mateix haurà de efectuar-lo únicament Generalitat de Catalunya. 
 
El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i compta amb 
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica 
amb la potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte 
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funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una estació 
transformadora d’energia –en el supòsit de ser necessari-, i el vial que dona 
davant del solar es trobarà pavimentat la calçada i tindrà encintades les 
voreres; i correspondrà a l’Ajuntament l’adopció de les mesures necessàries 
per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o 
càrrega per aquest. 
 
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del 
centre docent gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el 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 en les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
Quart.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació 
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment 
normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores 
que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses 
corresponents a la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i 
combustible) i conserge en el cas que així sigui, així com el manteniment 
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar ordinària com 
ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc). 
 
Cinquè.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, 
per part de l’AMPA  del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del 
municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de 
juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics. En 
cas de sol·licituds diferents a les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o 
compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu 
acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 
 
Sisè.- Es faculta al Sr. Josep Maria Llop i Rigol, Alcalde de l’Ajuntament de La 
Palma de Cervelló, per a la signatura de la documentació que sigui necessària 
per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. “ 
 
Els anteriors acords foren aprovats amb els vots a favor dels regidors que 
integren els grups municipals de Convergència i Unió, d’ERC La Palma, i de la 
Candidatura per la Concòrdia, i el vot en contra dels regidors del grup d’Entesa-
PSC. Vist el resultat de la votació el Sr. Alcalde declara els precedents acords 
com a vàlidament adoptats. 
 
Amb anterioritat a la votació, s’han produït les següents intervencions: 

Sra. Sáenz-Torre: Dóna lectura de la proposta d’acord que es sotmet a votació 
per la qual es cedeix al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, un terreny municipal per ampliar el CEIP “ El Solell” del poble. 
 
Sr. Riverola: Explica que hi votarà a favor i comenta que li agradaria que 
l’ampliació tirés endavant en aquest emplaçament, al contrari del que va passar 
anys enrere, quan es va plantejar d’ampliació de l’escola al costat de la riera, 



 

8 

indret que finalment no va ser l’encertat i que va tenir un cost polític per la 
dimissió de l’anterior regidora d’ensenyament.  
 
Sr. Gràcia: Explica que votaran en contra d’aquesta cessió per diverses raons. 
La primera és una consideració política, i és que la qüestió emana d’un conveni 
d’una modificació del Pla general que van impugnar 183 al·legacions. Explica 
que potser aquestes al·legacions no parlaven de l’escola però van manifestar-
se en contra i que sembla una falta de respecte democràtic cap a la ciutadania 
que ara s’aprovi aquesta cessió sense haver-se contestat primer les 
al·legacions. 
 
Continua explicant que el segon motiu que justifica que es pronunciïn en contra 
de la cessió és posar una escola al costat d’una pedrera. Pensa que no és la 
millor ubicació. 
 
Altres motius tècnics són que el terreny que es cedeix no disposa de serveis i 
per tant, les manifestacions en contra que fa l’Arquitecta Municipal, en el punt 
tercer del seu informe, no són veritat. 
 
Exposa que el quart motiu és que el Notari que va autoritzar l’escriptura de 
cessió del terreny a nom de l’Ajuntament ja va advertir en l’escriptura que la 
finca no existia registralment i per tal de demostrar-ho llegirà literalment 
aquesta advertència després. 
 
L’últim motiu és que l’Arquitecta Municipal descriu la finca que es cedeix amb 
els paràmetres urbanístics d’una modificació que encara no ha estat aprovada  
per la Generalitat, per tant, certifica una cosa que no existeix.  
 
Entén que aquesta cessió estigui agafada amb pinces per la pressa que té 
l’equip de govern d’aprovar-ho ara que s’apropen les eleccions, però pensa que 
això és una “chapuza “. 
 
Sr. Guilera: Contesta al Sr. Gràcia dient que les al·legacions no demanen pas 
la retirada de la modificació del Pla General. Explica que en l’actualitat s’estan 
estudiant tècnicament per estimar-les o desestimar-les, però que en tot cas, 
cap d’aquestes al·legacions qüestionen la modificació, només aspectes 
concrets que res tenen a veure amb el que consta en el conveni d’aquesta 
modificació que preveu la cessió anticipada d’aquesta finca a l’Ajuntament. 
Explica que el conveni fa constar que si al 2009 no s’hagués aprovat aquesta 
modificació del Pla General s’hauria de negociar amb els propietaris les 
compensacions patrimonials per la no realització. 
 
Acaba dient que l’equip de govern no fa les coses de pressa i corrents, amb 
aquesta cessió anticipada el que s’està fent és afavorir que el Departament 
d’Educació comenci a redactar un projecte el més aviat possible. 
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Sr. Gràcia: Demana que se li contestin les observacions que ha fet en la seva 
intervenció i demana respecte per les 183 persones que van presentar 
al·legacions. 
 
Sr. Alcalde: Li explica al Sr. Gràcia que les al·legacions no parlen de l’escola, 
parlen del desnivell d’algunes zones en les que s’hi preveu la construcció 
d’habitatges. Pensa que el regidor Guilera ha explicat molt bé les 
conseqüències de si el desenvolupament de les previsions del conveni no 
s’arribessin a dur a terme. 
A més, explica que el conveni també preveu que les obres tant importants que 
s’han de fer per adequar el terreny les faci una empresa sense cap cost per 
l’Ajuntament. 
Fa constar al Sr. Gràcia que sap de sobres que el terreny que es cedeix 
compta amb els serveis urbanístics suficients perquè és contigu al terreny de 
l’actual escola. 
 
Sra. Sáenz-Torre: També al Sr. Gràcia li contesta que no s’està fent res a 
corre cuita, sinó que s’està fent el que fa molts anys que es necessita a La 
Palma, una ampliació de l’escola. 
 
Sr. Gràcia: Contesta a la regidora dient que si s’hagués seguit el treball que va 
deixar el seu grup quan estava al govern, l’ampliació ja estaria feta. 
 
Sr. Guilera: Diu que vol deixar clar que no hi havia cap treball fet. 
 
Sr. Riverola: Diu que s’ha de pensar en el benefici pels ciutadans si es 
construeix aquesta escola. Pensa que no es poden posar pals a les rodes 
només per treure un rèdit polític, i tot i que creu que potser no és el millor 
emplaçament per fer aquesta ampliació, diu que hi votarà a favor, perquè és la 
única manera de desbloquejar el tema. 
 
Sr. Batlle: Explica els problemes que es van viure l’any 1979 quan els nens 
havien d’anar a una escola que queia per culpa de la incompetència dels 
governants d’aquells moments, per això, creu que cal tirar endavant aquesta 
proposta. 
 
4.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
 
5.- Moció del Grup municipal d’ERC La Palma demanant l’adhesió de la 
Palma de Cervelló a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
 
“En les passades eleccions municipals de 2003, ERC LA PALMA va proposar 
en el seu programa electoral, l’adhesió del municipi en l’estructura de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ( AMB ). 
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Avui porta el ple aquesta moció per que sigui aprovada, i posteriorment es facin 
els tràmits perque LA PALMA s’adhereixi de ple dret en aquest organisme. 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona s’estructura en la Mancomunitat de 
Municipis, l’Entitat del Medi Ambient i l’Entitat del Transport. 
 
Quins són els beneficis d’entrar en aquest organisme. 
 

1. Estar a l’aparador, conjuntament amb els altres municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i com és diu col·loquialment sortir en el 
mapa. Que el municipi pugui sortir en revistes i publicacions que l’Àrea 
editi. S’adjunta un mapa indicatiu.  

 
2. Compartir informació de projectes, propostes, suport tècnic ( de caire 

urbanístic, immobiliari, mediambiental, transports ) entre d’altres. L’Àrea 
organitza sessions, o reunions de treball, on poden sorgir temes que 
més d’un municipi tingui el mateix problema, i que es pugui resoldre més 
àgilment. ( Tema d’incendis, plans de mobilitat, plans de formació per 
adults ). Intercanvi d’informació. 

 
3. Poder rebre subvencions per a projectes necessaris pel poble. 

Exemples; molts 
 

• Escola d’adults de Montcada i Reixac 
• Publicitat i difusió  de  l’àrea de promoció econòmica del municipi 

( Les platges de Gavà i Castelldefels ) 
• Remodelació de la plaça de l’Ajuntament de Sant Feliu de 

Llobregat 
• Condicionament de l’Avinguda de la República Argentina a 

Cornellà 
• Construcció de parcs ( Parc Molinada a Pallejà, Parc de la 

Solidaritat a Esplugues, entre d’altres ) 
• Cobriment de la riera de Sant Climent de Llobregat per 

Viladecans 
• Via Llobregat entre Sant Feliu, Sant Joan Despí i Cornellà 
• Plans d’actuació urbanística municipal a Sant Andreu de la Barca, 

Montgat 
• Modificacions puntuals dels Plans Generals Urbanístics, a Tiana, 

Cerdanyola, Sant Feliu 
• Casals d’avis a Hospitalet 
• Vivendes socials a Molins de Rei 
• Xarxes de cooperació empresarial 
• Catalogació d’espais naturals, boscs, rieres, patrimoni municipal 
• Plans directors d’aigües pluvials per evitar riscos d’incendis. 
 

En definitiva, a criteri d’aquest grup polític i regidor que presenta aquesta 
moció, és important poder adherir-se a aquest organisme a fi i a efecte d’anar 
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projectant la imatge del municipi i beneficiar-se econòmicament, tècnicament 
de projectes o qüestions que ens puguin afectar, o que el municipi pugui 
requerir suport, i que siguin els palmarencs i palmarenques els primers 
beneficiats. Perque si demà, en un terreny es pot condicionar una plaça, o per 
a la propera legislatura si es fan les vivendes promeses, falta suport tècnic o 
jurídic, estan en l’àrea metropolitana tindrem més cobertura. O  si per més 
endavant es vol donar una difusió més amplia de la Fira, doncs aconseguir 
gratuïtament tota la publicitat ( cartells, pancartes, etc ). Si es planteja una 
solució a la riera, doncs ja heu vist, que s’ha dut a terme projectes en temes de 
rieres. 
 
Per tot això que he exposat, i que per suposat com veieu seria molt més ampli, 
proposo al Ple el següent : 
 

1. Que s’aprovi l’Adhesió de LA PALMA DE CERVELLÓ  en l’estructura de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb tots els seus drets i deures i 
obligacions. 

 
2. Demanar a l’Alcalde o si s’escau en el regidor o regidors que delegui, la 

tramitació d’aquesta proposta moció davant l’Àrea metropolitana. 
 

3. Informar al Ple municipal i a la ciutadania en els mitjans de comunicació 
locals d’aquesta adhesió quan tingui efectes.” 

 
L’anterior moció fou aprovada amb els vots a favor dels membres que integren 
els grups municipals de Convergència i Unió, d’ERC La Palma, i del grup 
d’Entesa-PSC, i el vot en contra del regidor de la Candidatura per la Concòrdia. 
Vist el resultat de la votació el Sr. Alcalde declara els precedents acords com a 
vàlidament adoptats. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Batlle: Pensa que la funció de suport als Ajuntament ja la fa, i la fa 
correctament, la Diputació. Diu que no està d’acord en anar creant estructures 
de poder que després no es fan funcionar, amb la qual cosa, hi votarà en 
contra. 
 
Sr. Alcalde: Explica que el grup municipal de CIU hi votarà a favor perquè La 
Palma ha demanat la inclusió a AMB per escrit en dues ocasions, la primera 
l’any 1999 i la segona a l’octubre de l’any 2000. Continua explicant que la 
voluntat era d’entrar-hi i per aquesta raó ell s’havia reunit amb diversos 
responsables del tema com per exemple amb el Sr. Dídac Pestaña, i que la 
seva resposta no escrita va ser que La Palma havia d’acabar entrant a AMB 
però no en aquest mandat, perquè políticament no era el moment i perquè es 
creava un desequilibri econòmic. 
 
Explica que AMB ha donat suport al municipi indirectament, per exemple, ha 
col·laborat en el 50% de la direcció de l’obra del revolt. Per tant, creu que en el 
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proper mandat sí que serà el moment d’entrar-hi, per això, el seu grup hi votarà 
a favor. 
 
6.- Moció del Grup municipal CIU per al vot accessible. 
 
“Atès que en el passat referèndum de l’Estatut de Catalunya els invidents no 
van poder votar amb igualtat de condicions. La Generalitat havia previst una 
prova pilot per imprimir les paperetes en Braille, però la Junta Electoral Central, 
la va desestimar. Els invidents, un cop més, no van tenir dret al vot lliure i 
secret tal i com contempla la Constitució Espanyola als seus articles 23, 68 i 
69.  
 
Article 23 
 

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per 
mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi 
universal. 
2. Tenen també el dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als 
càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin. 

 
Article 68  
 

Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus 
drets polítics. La llei reconeixerà I'exercici del dret de sufragi als espanyols que 
es trobin fora del territori d'Espanya i I'Estat els el facilitarà.  

 
Article 69 
 

Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, 
lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica. 

 
Atès que la redacció de l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, de Règim 
Electoral General (LOREG) preveu que “les persones que, per defecte físic, 
estiguin impedides per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i  lliurar-la 
al President de la Mesa, poden servir-se per aquestes operacions d’una 
persona de la seva confiança”. En canvi, l’article 86 (punt número 1) del mateix 
text legat estipula que el vot és secret.  
 
Atès que per les persones invidents ambdós articles són contradictoris, i en 
conseqüència no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que “confiïn” 
en una tercera persona.  
 
Atès que els invidents, no estan impossibilitats de llegir, ja que tenen el seu 
propi alfabet (el Braille), que els permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils 
per llegir, triar la papereta, introduir-la al sobre, i lliurar-la al president de la 
mesa. El problema doncs, no es de d’impossibilitat material, sinó 
d’inaccessibilitat.  
 
Atès que el fet d’imprimir paperetes en Braille o fer servir les existents aplicant 
el mètode Suec (veure annex 1), faria possible que aquest col·lectiu pogués 
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disposar del seu dret a vot secret i lliure, sense la necessitat de dependre de 
terceres persones. 
 
Atès que ha de ser voluntat dels poders públics, propiciar accions positives que 
trenquin les barreres d’accessibilitat.  
 
 
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol, a impulsar mesures que permetin 
a les persones invidents, poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui 
ser secret i lliure, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles 
i aplicables. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a que desbloquegi la reforma de la 
LOREG que està paralitzada des del novembre de l’any 2005, en tràmit 
d’esmenes.  
 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, a la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i al Govern de l’Estat Espanyol, i als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats. “ 
 
 
El Sr. Alcalde proposa obrir a la resta de grups la presentació conjunta de la 
d’aquesta moció, i dóna la paraula a la regidora Sra. Casamada, per tal que 
l’exposi. 
 
Finalitzada la lectura, per unanimitat, s’ha aprovat tractar la moció de forma 
conjunta, i també per unanimitat s’ha aprovat el contingut de la mateixa. 
 
7.- Precs i preguntes 
 
Sr. Riverola: Pregunta al Sr. regidor d’Hisenda que com és que l’empresa TMA 
continua girant factures a l’Ajuntament quan el contracte amb ells vencia el dia 
1 de juliol de 2005. 
 
Sr. Segura: Li respon que el servei que presta aquesta empresa és el de 
recollida de voluminosos i que no factura per res més. 
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Sra. Joaniquet: Pregunta si la Sra. Secretària accidental també és assessora 
jurídica. 
 
Sr. Alcalde:  Li respon que sí. 
 
Sr. Gràcia: Pregunta, en aquest cas, perquè el Sr. González Ballesteros ha fet 
l’informe dels traspassos i que quan ha cobrat per fer-lo. 
 
Sr. Alcalde: Li contesta dient que el tema dels traspassos és una qüestió 
complexa que en el seu moment es va iniciar de forma excel·lent pel Sr. 
González Ballesteros. Per aquesta raó, explica que l’equip de govern va 
considerar que hauria de ser aquesta persona especialitzada en el tema, i que 
coneix com ningú els antecedents, l’encarregat de continuar-la. 
Respecte el cost de l’informe, li respon que quan arribi la factura li farà saber 
l’import. 
 
Sr. Gràcia: Pensa que la seva anterior pregunta ha estat molt clara i diu que si 
no se li vol contestar és una altra cosa. Diu que l’anterior Secretari feia les dues 
tasques, aquesta i la d’assessor jurídic. Explica que es va fer una trampa, que 
va ser dividir en dos el sou de la plaça de Secretari destinant només 18.000 
euros a la plaça pròpiament de Secretari i la resta de sou es va destinar al 
d’assessor jurídic per aconseguir que el Sr. González Ballesteros es quedés a 
l’Ajuntament tot i no haver guanyat la plaça. 
 
Sr. Alcalde: Li respon que utilitzar la llei no és fer cap trampa i diu que tots els 
Ajuntaments, quan tenen temes complexos, encarreguen informes externs com 
s’ha fet ara. 
 
Sr. Riverola: Comenta que el Sr. Francesc Esteve, Secretari de l’Ajuntament 
de Les Franqueses del Vallès, també factura a l’Ajuntament per import de 1.800 
euros. Pregunta si aquest Sr. té una relació continuada amb l’Ajuntament, i diu 
que tot això li sembla una falta de confiança cap a la nova Secretària. 
 
Sr. Alcalde: Li explica que el Sr. Esteve fa les feines de defensa jurídica de 
l’Ajuntament davant els tribunals, tasca aquesta que amb anterioritat havia 
estat desenvolupada pel Sr. González Ballesteros. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretària accidental, estenc 
aquesta acta. 
  

                                                 
Acta de la sessió ordinària número 6/06, del Ple de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló   


