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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/06 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA DOTZE DE 
MAIG DE DOS MIL SIS. 
 
La Palma de Cervelló, a dotze de maig de dos mil sis, essent les vint 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 sotasigant 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 Saenz-Torre i Jurado,  Joan 
Gràcia i Minguell, Maria 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.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament i el Sr. Pedro Nuño, en relació a la cessió 
gratuïta de la Masia de Cal Sereno. 
 
3.- Donar compte de la liquidació de pressupost municipal de l’exercici 2005. 
 
4.- Modificació núm. 7/06, del pressupost general municipal, exercici 2006. 
 
5.- Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 
6.- Propostes per via d’urgència. 
 
7.- Moció del Grup municipal d’ERC La Palma sol.licitant al Ministerio de Fomento, la 
construcció i ubicació d’un carril de deceleració de la B-24 en la sortida de La Palma 
 
8.- Mocions. 
 
9.- Precs i preguntes 
 
1.- Aprovació de les actes anteriors. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna cosa a dir respecte el contingut de les actes 
de les sessions plenàries anteriors que es passen a aprovació, en concret, la del Ple 
ordinari núm. 2/06, celebrat el dia 10 de març de 2006, i la de la sessió extraordinària 
número 3/06 del dia 7 d’abril de 2006. 
 
Atès que tots els regidors mostren la seva conformitat es passa a votació essent el 
resultat de la mateixa l’aprovació, d’ambdues actes, per unanimitat dels regidors. 
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2.- Ratificar el conveni entre l’Ajuntament i el Sr. Pedro Nuño, en relació a la 
cessió gratuïta de la Masia de Cal Sereno. 
 
“ L’alcalde proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.-  Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de maig 
de 2006, d’aprovació del Conveni de cessió gratuïta de l’ús d’una part de la finca on 
s’hi ubica la Masia de Cal Sereno.” 
 
L’anterior acord fou aprovat per unanimitat i vist el resultat, el Sr. Alcalde el declara 
com a vàlidament adoptat. 
 
Amb anterioritat a la votació, s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Albert Guilera, regidor del grup municipal de CIU:  Explica que l’Ajuntament va 
iniciar contactes amb el propietari de la Masia de Cal Sereno, el Sr. Pedro Nuño, atès 
que aquesta Masia estava desocupada i per part de l’Ajuntament es pensava que 
podia ser d’utilitat pel poble. 
Continua dient que aquestes converses han donat lloc a un conveni, que és el que 
avui es passa a ratificació del Ple, on es preveu la cessió gratuïta de l’ús d’aquesta 
Masia i de part del terreny que l’envolta, per un termini de cinc anys prorrogables per 
uns altres cinc anys. En aquest conveni també s’hi preveu que l’Ajuntament assumeixi 
el manteniment de l’edifici, fent algunes millores per tal de destinar-la a magatzem de 
la brigada i a la futura Escola de Natura, tot i que prèviament s’hi havien de fer algunes 
obres de reestructuració. Comenta a més, que s’ha fet constar en el conveni que el 
propietari no pugui fer cap obra en el camí particular d’accés a la seva finca que pugui 
dificultar o impedir l’accés dels usuaris. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Fa constar que no els 
agradaria que passés igual que amb el local que hi havia a l’entrada del poble, al 
costat del Camp Vell, que l’Ajuntament el va llogar per a uns usos que no quedaven 
massa clars. Explica que es va llogar durant tres o quatre mesos i que després no es 
va fer res més. 
Pregunta al Sr. Guilera que si aquesta finca s’inclogués en una modificació del Pla 
General, l’Ajuntament seguiria mantenint el dret d’adquisició preferent que consta en el 
conveni. 
 
Sr. Albert Guilera, regidor del grup municipal de CIU:  Explica que el dret 
d’adquisició preferent que es fa constar en el conveni és el que regula la Llei 
d’Arrendaments Rústics, en cap moment s’està pensant en canvis de qualificació 
urbanística del terreny. 
 
Respecte al local que l’Ajuntament va llogar, explica que no és un cas que es pugui 
comparar ja que aquesta cessió és gratuïta, no es paga cap lloguer al propietari, i fa  
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constar que el lloguer que en el seu dia es va pagar de l’altre local es va recuperar 
amb materials que, per part dels propietaris, es van donar a l’Ajuntament. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Comenta que no sabia 
que aquests lloguers s’haguessin recuperat amb ciments, bigues i rajoles i suposa que 
han d’existir factures de tot això a l’Ajuntament, per això demana al Sr. Segura que al 
proper Ple aporti aquests documents. 
 
Acaba dient que si bé és veritat que aquesta cessió de la Masia no costa diners, 
qualsevol adequació que s’hi faci corre a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Sr. Albert Guilera, regidor del grup municipal de CIU: Contesta al Sr. Gràcia dient 
que serà en el moment en què es gastin aquests diners quan es podrà valorar si això 
és bo o no, i fa constar que pensa que es va fer una bona gestió quan es van 
compensar els lloguers amb materials perquè es podien haver deixat de recuperar. 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Dirigint-se al Sr. Gràcia diu 
que hi ha albarans d’entrega dels materials i no factures. Explica que es van anar 
entregant materials fins que es va arribar a la suma igual al preu del lloguer que 
l’Ajuntament havia pagat, per tant no hi ha factures. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Respon que vol veure 
el conjunt l’albarans. 
 
Sr. Josep M. LLop, Alcalde-President: Es dirigeix al Sr. Gràcia dient-li que en el 
proper Ple se li donarà aquesta relació d’albarans. 
 
3.- Donar compte de la liquidació de pressupost municipal de l’exercici 2005. 
 
“ L’alcalde proposa al ple: 
 
Primer.-  Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal 
per a l’exercici 2005, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió de 21 d’abril de 
2006. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Delegació del Govern i a la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
El Ple es dóna per assabentat d’aquest acord de la Junta de Govern Local, havent-se 
produït amb anterioritat les següents intervencions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 
 
 



 

4

 

 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Explica que de la liquidació del 
Pressupost de l’exercici 2005 es desprèn un resultat positiu, és a dir, que la diferència 
entre ingressos i despeses és de 333.990 euros. Continua dient que l’any 2003, any en 
el que governava l’anterior equip de govern, el resultat pressupostari va ser negatiu, i 
que en el 2004, on el grup municipal de CIU ja estava al govern, es va obtenir un 
resultat positiu de 110.000 euros, per tant, s’està davant d’un increment del 202 %. 
 
Comenta que la diferència entre ingressos corrents i despeses corrents al 2003 va ser 
amb resultat negatiu, mentre que al 2004 va ser de 162.000 euros i al 2005 ha estat de 
450.000 euros aproximadament, per tant, s’està davant d’un increment de, 178%. 
 
Continua explicant que mentre que els ingressos corrents han incrementat en un 35,54 
%, la despesa corrent només ha augmentat en un 20%, i que les despeses de 
personal s’havien anat reduint, així, mentre al 2003 ja s’havien començat a reduir, al 
2004 s’havien reduït en un 45,96 % i al 2005 en un 42,10%. 
 
Fa constar que el romanent de tresoreria ha estat de 1.293.000 euros, dels quals 
790.000 euros estan afectats i un total de 503.000 euros aproximadament, són per 
atendre despeses generals. Acaba dient que el romanent de tresoreria a l’any 2004 va 
ser de 58.000 euros i al 2005 quasi s’ha multiplicat per 10. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Comença dient que vol 
fer-li al Sr. Segura una consideració de tipus polític i li pregunta perquè no s’ha 
informat d’aquest tancament de pressupost als grups de l’oposició com altres anys 
s’havia fet en el sí de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Comenta per altra banda que vol felicitar al Sr. Segura perquè a dia 12 de maig tingui 
tancat el pressupost de l’exercici anterior, però diu que en el punt següent s’aprovaran 
unes modificacions pressupostàries on es preveu que es destinin més diners al capítol 
I de personal i capítol II de despesa corrent, per tant, aquest fet es contradiuen amb 
l’exposició del Sr. Segura. 
 
Diu que el romanent de tresoreria, que tothom pensa que és el que guanya 
l’Ajuntament té moltes lectures, també es pot presentar que sobren 1.000.000 d’euros 
aproximadament, que vol dir que s’han deixat d’invertir. 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Contesta al senyor Gràcia 
dient que la liquidació del pressupost l’aprova la Junta de Govern Local i no és 
preceptiu convocar Comissió Especial de Comptes, el que passava altres anys és que 
la liquidació del Pressupost s’aprovava juntament amb el Compte General i per això 
ambdues coses es tractaven en la Comissió Especial de Comptes.  
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Explica que el romanent de tresoreria és per a fer front a despeses generals i això 
exclou les inversions. Continua dient que els diners que no s’han destinat a inversions, 
en la mateixa Junta de Govern que s’aprovà la liquidació, ja es van incorporar al nou 
pressupost. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Contesta dient que sap 
que no és preceptiva la convocatòria de la Comissió Especial de Comptes però quan  
s’havia fet suposava un avantatge pels grups de l’oposició, doncs els permetia tenir 
més temps per estudiar la liquidació i d’aquesta manera tenir un debat més ric. 
Remarca que la pregunta no era aquesta sinó que era perquè no es guardaven les 
formes. 
 
Comenta que és veritat que el romanent de tresoreria no depèn de les inversions però 
al 2005 l’Ajuntament va tenir ingressos provinents de convenis que destinava a 
inversions i que si no ho ha fet és pel que ara es pot incorporar al romanent. 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Fa constar que cap dels 
convenis signats obliguen a destinar els diners a inversions. Explica que s’han 
incorporat 1.335.000 euros d’inversions al 2006.  
 
Fa saber al Sr. Gràcia que quan s’aprovi el Compte General, on sí que és preceptiu la 
convocatòria de la Comissió Especial de Comptes, es podrà debatre també el 
tancament del pressupost amb més temps. 
 
Sr. Josep M. LLop, Alcalde-President: Diu que compren la pregunta però reitera en 
el fet que quan s’aprovi el Compte General es podrà debatre aquesta qüestió, la 
diferència amb altres anys és que havien coincidit liquidació i compte general i en la 
Comissió de Comptes es tractaven ambdós aspectes. 
 
4.- Modificació núm. 7/06, del pressupost general municipal, exercici 2006. 
 
“ Vist el Decret de l’Alcaldia, de data 5 de maig de 2006, pel que s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
Atès que per a poder atendre el pagament de les 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 
503.584,57 €. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Secretària Interventora accidental. 
  
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  
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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 del Pressupost de l’exercici 2006, de 
suplement de crèdit número 7/06, per import de 503.584,57 €,  que es finança  
mitjançant  romanent de tresoreria, en els termes següents: 
 
PARTIDA IMPORTS TIPUS  
Funcional Econòmica Inicial Modificació Definitiva    

1 12 200.000,00 104.000,00 304.000,00 Suplement 
1 15 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Suplement 
1 16 190.000,00 107.000,00 287.380,00 Suplement 
1 22 86.000,00 80.000,00 166.000,00 Suplement 
2 12 190.000,00 12.000,00 202.000,00 Suplement 
2 20 12.000,00 16.000,00 28.000,00 Suplement 
2 22 14.000,00 18.200,00 32.200,00 Suplement 
4 12 49.000,00 5.000,00 54.000,00 Suplement 
4 13 170.000,00 62.183,00 232.183,00 Suplement 
4 22 783.077,17 96.201,57 879.278,74 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 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
Tercer: En virtut del principi d’unitat d’acte i atès que la modificació de la plantilla de 
treballadors de l’Ajuntament requereix la mateixa tramitació, modificar la plantilla 
municipal, amb la creació d’una plaça d’auxiliar administrativa d’administració general, 
i per la mateixa raó, modificar l’annex de personal i el catàleg de llocs de treball que li 
és inherent.” 
 
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. 
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Amb anterioritat a la votació, s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Explica que el romanent de 
tresoreria, de la liquidació del Pressupost del 2005, ha resultat ser de 503.000 euros, 
que es destinaran a despeses corrents.  
 
Per altra banda, continua explicant que en l’últim Ple es va aprovar la signatura d’un 
conveni amb l’empresa que ha de desenvolupar el Pla Parcial de Can Ollé. Fruit 
d’aquest conveni van entrar a l’Ajuntament un total de 750.000 euros i a finals d’aquest 
mes de maig està previst que entrin 750.000 euros més.  
 
Explica que quan s’aprovà el pressupost del 2006 es van preveure uns ingressos de 
1.100.000 euros, però degut a que estem a mitjans d’any, i que aquesta entrada de 
diners encara no s’ha produït i no depèn de l’Ajuntament, ja que està subjecte a una 
autorització per part de la Generalitat, és pel que, en comptes d’incorporar el 
1.500.000 euros d’aquest Pla Parcial, per prudència només s’incorpora la diferència, 
és a dir, 400.000 euros. Comenta que no descarta que encara pugui entrar aquest 
1.100.000 euros que suposaria un important coixí per l’Ajuntament en el moment en 
que s’ingressessin.  
 
Fa saber que aquests 400.000 euros es destinaran part a despeses de personal i part 
a inversions. Algunes inversions indica que són per renovació de l’enllumenat 52.000 
euros, per a connexió a col·lectors 60.000 euros addicionals, per adequació del 
Passatge Santa Rita, i altres projectes nous com ara nous aparcaments amb 38.000 
euros, remodelació de l’Av. Catalunya amb 12.000 euros ampliables, construcció d’un 
mur al carrer Montsant amb 60.000 euros... 
 
Explica que hi ha despeses de personal no previstes a les que s’ha de fer front com 
per exemple les baixes de persones com la Sònia, la Rosa i la Pilar, o les baixes 
d’alguns vigilants. Amb aquesta regularització es podrà cobrir el 2006. 
 
Acaba dient que també es destinaran més diners al capítol II per tot el que implica la 
nova sala del Polisportiu, o la posada al dia de tot l’enllumenat públic. 
 
Sr. Ramon Batlle, regidor de Candidatura per la Concòrdia: Diu que respecte a 
aquest punt s’abstindrà ja que no disposa de prou informació. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Comença l’exposició 
felicitant-se a ell mateix ja que el Sr. Segura li ha donat la raó, atès que amb aquesta 
modificació que volen aprovar s’incorporen per una banda 503.000 euros de romanent 
i 400.000 euros , és a dir, un total de 903.000 euros dels quals només una tercera part 
es destinen als projectes que s’han comentat, la resta, va a parar a personal i a 
despesa corrent. 
 
Explica que el seu grup va presentar una al·legació al pressupost d’aquest 2006 dient 
que no es podia muntar el pressupost de l’exercici en base a uns ingressos provinents 
d’un conveni amb Ciments Molins perquè no depenia de l’Ajuntament el seu  
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pagament. Fa constar que se’ls va desestimar l’al·legació i ara, cinc mesos després, 
s’està reconeixent aquest fet. Diu que li sembla un frau. 
 
Exposa que, a banda de l’oposició política que volen mostrar en el fet que l’Ajuntament 
obtingui diners a base de renovar explotacions o posar línies elèctriques, tenen el 
deure d’exigir a l’equip de govern que els ingressos atípics que obtinguin d’aquests 
convenis no els destinin a despesa corrent sinó a inversions, ja que el dia que no hi 
hagi ingressos d’aquesta mena les despeses seguiran produint-se igual i no sap com 
es finançaran. 
 
Continua dient que feia deu minuts que el Sr. Segura havia venut les excel·lències 
d’una liquidació de pressupost on es reduïa la despesa de personal i despesa corrent, i 
ara diu el Sr. Segura que dues terceres parts d’aquests diners de la modificació es 
destinen a això. 
 
Sr. Jordi Segura, regidor del grup municipal de CIU: Contesta al Sr. Gràcia dient 
que està d’acord en que part dels diners que s’obtenen per conveni es destinin a 
inversions però pensa que també és necessari que es destinin a millorar els serveis 
perquè La Palma té uns dèficits estructurals molt importants. A més, explica que 
aquests diners que es destinen a capítol II, també serviran per a fer front a una 
sentència que condemna a l’Ajuntament a pagar 40.000 euros a un vigilant que 
l’anterior govern va acomiadar improcedentment, per tant, vol aclarir que aquestes 
despeses del capítol II no totes es produeixen cada any, també n’hi ha d’atípiques a 
les que s’ha de fer front. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Respon al Sr. Segura 
dient que troba de molt mal gust treure “drapets bruts” i pensa que no és propi del seu 
estil. Li explica que l’anterior govern, assessorat pels tècnics d’aquell moment, va 
considerar que un vigilant que acumulava tres sancions no se l’havia de renovar i es 
va creure que això era el millor que es podia fer. 
 
Sr. Christian Riverola, regidor del grup municipal d’ERC La Palma: Dirigint-se al 
Sr. Gràcia diu que el grup d’Entesa- PSC no tenen vergonya perquè si volien fer fora al 
Sr. Sanarau, que a més és el  President d’ERC, aquesta és la manera més covarda 
que tenien per fer-ho. Explica que amb aquest acomiadament li van arruïnar la vida 
perquè aquest senyor estava passant per una difícil situació familiar i van aprofitar per 
fer-lo fora. Continua dient que degut a la seva mala gestió ara l’equip de govern de 
CIU ha de pagar 40.000 euros i que si la justícia fos com hauria de ser, els acomiadats 
haurien de ser vostès. 
 
Sr. Josep M. LLop, Alcalde-President: Intervé per reconduir la qüestió i demana que 
es passi a votació. 
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5.- Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de 
la Sala de Plens de l’Ajuntament. 
 
“ Vist que en data 7 de febrer de 2006 aquest Ajuntament aprovà definitivament 
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de la Sala de Plens Municipals per a la realització d’activitats d’interès privat, 
establint-se una tarifa de 155,25 euros per acte. 
 
Atès que es considera necessari diferenciar d’aquest tipus d’actes de naturalesa 
privada, la utilització de la Sala de Plens per a celebracions de matrimonis civils, fixant 
una nova tarifa per aquest concepte. 
 
Vist que el Títol II del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, faculta 
a les Corporacions Locals a establir, ordenar, suprimir i modificar les corresponents 
Ordenances Fiscals aprovades d’acord amb els termes que s’hi concreten. 
 
Vist la memòria econòmic-financera, emesa de conformitat a l’art. 25 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’art. 20 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del Règim Jurídic de taxes i preus 
públics. 
 
De conformitat als arts. 17 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa 
per la utilització de la Sala de Plens Municipals en els termes següents: 
 

NT FI PR AL FET IMPOSABLE GENERAL 
6 DP NP 20.3 Utilització privativa o aprofitament especial del saló de plens municipal per a la 

realització d’activitats d’interès privat, llevat que es tracti d’actes organitzats, 
participats o en què col.labori l’Ajuntament, o quan es tracti de reunions dels 
òrgans de les entitats urbanístiques col.laboradores del municipi. 

SC EP UNITAT DE LA TARIFA TARIFA 
1 1 Per cada acte no inclòs a l’epígraf 2 155,25 €
1 2 Per a la celebració de matrimonis civils 60,00 €

 
 
SEGON: Exposar al públic aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament per a que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la seva publicació, els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
període sense haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat es considerarà aprovat 
definitivament. 
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TERCER: En el cas de no haver-se produït reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província l’acord definitiu i el text íntegre de la modificació aprovada.” 
 
Els anteriors acords va ser aprovats amb els vots afirmatius dels regidors del grup 
municipal de Convergència i Unió, Candidatura per la Concòrdia i d’ERC La Palma, i 
l’abstenció del grup d’Entesa-PSC. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-Predient: Explica que sovint hi havia entitats amb finalitat 
de lucre que sol·licitaven a l’Ajuntament poder utilitzar la Sala de Plens per realitzar 
actes de diferent naturalesa, i atès que aquesta utilització ocasionava despeses per 
l’Ajuntament, tals com la neteja, es va plantejar cobrar-los una taxa que s’aprovà en el 
seu dia d’import 155 euros.  
 
Continua explicant que tots van estar d’acord en el fet que les entitats sense afany de 
lucre no quedessin obligades a satisfer aquest import per no tractar-se del mateix cas, 
però amb el temps s’havia plantejat un nou cas que feia reconsiderar la qüestió. 
Aquest era el cas del matrimonis civils que utilitzaven la sala de Plens per celebrar el 
seu casament, atès que no eren entitats sense ànim de lucre estaven subjectes a la 
taxa, però es va creure que fer-los pagar 155 euros era excessiu quan eren gent que 
triava aquest poble per casar-se. 
 
Exposa que la finalitat que volen aconseguir és mantenir la taxa per a les empreses 
però no es vol desincentivar a la gent que tria La Palma per casar-s’hi, amb la qual 
cosa es proposa  aprovar una nova tarifa específica per aquests casos que s’ha 
calculat en 60 euros. 
 
Acaba dient que l’import proposat està plenament justificat amb els informes 
econòmics i jurídics que consten a l’expedient. 
 
Sr. Joan Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Pensa que la taxa per 
matrimonis civils hauria de ser 0 euros, diu que no entén perquè està penat casar-se 
pel civil. Comenta que per set o vuit matrimonis civil a l’any que puguin celebrar-se no 
s’hauria de fer pagar res perquè tampoc trauran a l’Ajuntament de res. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-Predient: Li contesta dient que ell també seria partidari 
d’una taxa 0 però el fet que durant l’any es celebrin entre 50 i 60 matrimonis ocasiona 
unes despeses que l’Ajuntament ha de cobrir. Explica que la majoria són gent que no 
són de La Palma i no cobrar-los seria una injustícia per la gent del poble que hauria 
d’assumir uns costos que generen gent de fora, i per això pensa que s’actua 
correctament aprovant aquesta taxa. 
 
6.- Propostes per via d’urgència. 
 
No se’n presenten. 
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Abans d’iniciar-se el següent punt de l’ordre del dia, el Sr. Gràcia sol·licita al Sr. 
Alcalde poder abandonar el Ple momentàniament degut a una indisposició. El Sr. 
Alcalde li dóna permís. 
 
7.- Moció del Grup municipal d’ERC La Palma sol·licitant al Ministerio de 
Fomento, la construcció i ubicació d’un carril de deceleració de la B-24 en la 
sortida de La Palma. 
 
“ El grup municipal d’ERC LA PALMA presenta aquesta moció que té per objecte 
demanar a l’equip de govern que faci les gestions oportunes perque es procedeixi a 
demanar al Ministerio de Fomento la construcció i ubicació d’un carril de deceleració, 
tot just on  hi la gran rotonda a l’entrada del poble. 
 
Vam inspeccionar la zona amb el cap de la vigilància local, al qual li hem d’agrair la 
seva amabilitat i assistència, i vam treure una sèrie de fotografies d’aquest sector i que 
adjuntem amb la present moció a fi de dur al ple aquesta proposta. 
 
En l’actualitat, quan una vegada has deixat la B-24 i agafes la sortida de la Palma, i 
arribes a la rotonda gran, és cert que s’han habilitat dos carrils. Però això no soluciona 
en hores punta grans cues de trànsit en aquesta sortida, degut a que els cotxes que 
volen accedir a la Palma i Corbera, han d’esperar en el CEDA EL PASO en tots dos 
carrils, als cotxes que venen per la N-340 des de St. Vicenç dels Horts, perque ens 
entenguem des de CIMENTS MOLINS. 
 
El grup d’ERC LA PALMA entén, que una vegada ja has sortit de la B-24 i estàs 
arribant a la rotonda, si s’allargués un dels dos carrils a la dreta amb un carril de 
deceleració amb un CEDA EL PASO més lluny, evitaríem el colapse de trànsit i 
possibles accidents al haver d’arrencar ràpid per no passar-te  molt de temps per 
incorporar-te a la rotonda, per no fer més de 3 metres. 
 
Amb la construcció i ubicació d’aquest carril de deceleració, creiem que milloraria molt 
el trànsit, i al final d’aquest carril, posant un CEDA EL PASO a una distància 
prudencial i amb visibilitat, no destorbaríem als cotxes que venen de St. Vicenç cap a 
la Palma i Corbera. 
 
És per tot això que el grup d’ERC LA PALMA, proposa el següent : 
 
1.- Que el Ple Municipal aprovi aquesta moció. 
 
2.- Que en el cas de ser aprovada, l’equip de govern municipal trameti al Ministerio de 
Fomento aquest acord, i que es faci aquesta millora que a ben segur farà que molta 
gent, tingui més seguretat, i redueixi el temps d’espera.” 
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Aquesta moció fou aprovada amb els vots afirmatius de tots els regidors a excepció del 
regidor del grup municipal d’Entesa-PSC, Sr. Joan Gràcia, per haver-se absentat. 
 
Amb anterioritat a la votació han intervingut els regidors següents: 
 
Sra. Joaniquet, regidora del grup municipal d’Entesa-PSC: Pregunta al Sr. 
Riverola quants cotxes es veuen a les fotografies que ha presentat. 
 
Sr. Riverola, regidor del grup municipal d’ERC La Palma: Li respon que només en 
surten tres perquè la fotografia està feta a les 10:00h del matí tot i que els embussos 
es fan a les 7:00h del matí. 
 
Sra. Joaniquet, regidora del grup municipal d’Entesa-PSC: Explica que també es 
fan embussos a la Crta. que ve de Molins de Rei. 
 
Sr. Riverola, regidor del grup municipal d’ERC La Palma: Contesta dient que n’és 
conscient però que la moció només fa referència al carril de deceleració ja que és una 
demanda que alguns veïns del poble li han fet arribar. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Exposa que estan d’acord en estudiar la 
viabilitat de qualsevol obra que millori i faciliti la incorporació a la carretera, per tant, fa 
constar que el seu grup hi votarà a favor. 
 
8.- Mocions. 
 
No se’n presenten. 
 
En aquest moment el Sr. Gràcia sol·licita al Sr. Alcalde poder-se incorporar de nou a la 
sessió, i el Sr. Alcalde hi accedeix. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
Sra. Gallego, regidora del grup municipal de CIU: Demana fer un prec a la Sra. 
Joaniquet. En relació a una intervenció d’aquesta regidora durant l’últim Ple, en el que 
assegurava que se li pagava a la infermera que prenia la tensió als avis. Aclareix que 
la última factura per aquest concepte és del mes de març de 2005, després no s’ha 
pagat cap més factura, i fa constar que si té accés a les factures com a regidora ho 
hauria de saber. 
 
Sra. Joaniquet, regidora del grup municipal d’Entesa-PSC: Li contesta que s’ho 
creu. 
 
Sr. Riverola, regidor del grup municipal d’ERC La Palma: Demana quan estaran 
operatives les bústies dels grups municipals que s’han instal·lat a l’entrada de 
l’Ajuntament ja que hi manca posar el nom de cadascú. 
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Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Li respon que es farà d’immediat. 
 
Sr. Batlle, regidor del grup municipal Candidatura per la Concòrdia: Pregunta 
quina és la situació dels aparcaments del carrer Pirineu i Sta. Rita. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Explica que per les evidents mancances 
d’aparcament ocasionades per les obres de supressió de barreres arquitectòniques del 
carrer Cadí i Montseny, es va habilitar al carrer Pirineu una zona d’aparcament ja que 
es va creure que podria ser una solució acceptable atès que aquest carrer té 14 
metres d’amplada. Continua explicant que quan es soterri el trasformador, s’habilitaran 
altres espais d’aparcament en aquesta zona, d’aquesta manera es disposarà d’un 
aparcament més del que teníem i es deixarà lliure el carrer en tota la seva amplada. 
També es generarà una zona blava al carrer Cadí per afavorir la rotació de la gent que 
va a comprar. 
 
Per altra banda exposa que l’aparcament de Sta. Rita es va fer per crear més places 
d’estacionament en aquesta zona que és difícil. Actualment hi ha un rètol on es fa 
saber que es tracta d’un aparcament provisional i que en cas de pluja s’hauran de 
retirar els vehicles, tal com passa en altres pobles que tenen rierades. Diu que aquest 
aparcament es mantindrà perquè descongestiona el volum de vehicles. 
 
Sr. Batlle, regidor del grup municipal Candidatura per la Concòrdia: Pregunta al 
grup municipal d’Entesa-PSC què en pensen del quadre que apareix al butlletí de CIU 
on es comparen els números que surten del Pla Parcial de Can Ollé, amb uns 
números que van donar des d’Entesa. 
 
Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Diu que aquests números són 
mentida però creu que aquest no és el moment ni el lloc de parlar-ne, que el seu partit 
farà una fulla explicativa al respecte. 
 
Sr. Batlle, regidor del grup municipal Candidatura per la Concòrdia: Li respon 
dient que pensa que el Ple de l’Ajuntament s’ha de parlar d’assumptes que interessen 
al poble i creu que aquest n’és un. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Intervé dient que entén que aquesta pregunta 
no procedeix atès que tracta de temes del butlletí d’un partit polític. 
 

Sra. Cabero, regidora del grup municipal d’Entes-PSC: Diu que no recorda haver 
llegit en el programa electoral de CIU que farien una Escola de Natura. Explica que no 
dubta que si s’utilitza bé serà un servei del que en gaudirà tothom, però li ha sorprès ja 
que no era un tema que tenien pensat de fer ni tampoc hi ha una demanda. Pregunta 
si s’ha parlat amb el Consell Comarcal o amb la Diputació  del tema i quines despeses 
hi haurà com ara mestres, reformes que s’hauran de fer... 
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Continua preguntant si han pensat de fer una campanya de sensibilització ciutadana 
per conscienciar a la gent per tal que no deixin les escombraries fora dels contenidors 
soterrats, de quin pressupost es disposa i si es tenen pensades sancions en cas 
d’incompliment. 
 
Exposa que en l’últim Ple es van demanar explicacions sobre l’abocament de terres 
que feia un familiar del Sr. Alcalde sense llicència, només amb un permís verbal, diu 
que se’ls va dir que en la propera sessió se’ls donaria una resposta. 
 
Demana a la regidora d’ensenyament que faci una valoració de l’Escola de Pares i 
pregunta per què no s’ha fet créixer. 
 
Explica que una veïna que viu al final del poble li ha fet arribar una queixa sobre les 
obres que s’han fet. Pregunta per què no es posen jardineres a les voreres en aquesta 
zona per evitar que s’hi estacionin els vehicles, i exposa que els fanals que hi ha no 
estan ben ubicats. Diu que l’Entesa-PSC va encarregar un projecte d’ordenació de 
l’Av. Catalunya, que s’ha arxivat perquè aquest equip de govern no va voler-lo tirar 
endavant, i ara la gent es queixa. 
 
Sr. Guilera, regidor del grup municipal de CIU: Respon a la Sra. Cabero dient que 
l’Escola de Natura era un compromís electoral del programa de 1999 i del 2003, a 
banda d’això, diu que entén que és d’interès general crear un equipament així en un 
poble com el nostre, envoltat de recursos naturals. Continua dient que pensen que hi 
haurà una molt bona resposta de la gent ja que hi ha una important demanda de les 
escoles. Diu que no s’està parlant del no res, que es disposa d’un projecte que està en 
curs. 
 
Explica que els abocaments de terres als que feia referència són en camins privats. 
Diu que l’Ajuntament té interès es refermar els llocs per on han de passar els camions 
de bombers en cas d’incendi i evitar el que va succeir l’estiu passat quan un camió va 
quedar-se atrapat pel mal estat del ferm. Per tant pensa que aquesta feina d’arranjar 
els camins és del tot positiva i una cosa molt diferent és que hi hagi abocaments 
incontrolats en alguns punts. 
 
Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Contesta dient que no s’està 
discutint si aquesta és o no una bona acció, la pregunta és si aquests moviments de 
terres tenen llicència i la resposta és que no. Pregunta quanta gent més pot fer obres 
sense demanar llicència a l’Ajuntament si prèviament ha parlat amb l’Alcalde. 
 
Sr. Guilera, regidor del grup municipal de CIU: Es reitera en que es tracta d’una 
actuació d’interès públic i que per això ha merescut un tractament diferenciat i remarca 
que són els serveis tècnics els que s’han de pronunciar sobre si es tracta d’una 
actuació subjecte a llicència o no. 
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Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Explica que el seu grup ha 
presentat un escrit a l’Ajuntament denunciant aquest fet fa dos mesos i que encara no 
han obtingut resposta. 
 
Sr. Llop, Alcalde President: Intervé per aclarir que no s’ha fet cap tracte de favor a 
ningú, es va arribar a un acord que, sota la supervisió dels serveis tècnics tenia com a 
objectiu evitar que el camió de bombers tornés a quedar atrapat en cas d’incendi. 
Insisteix en que l’actuació no és lesiva i els serveis tècnics valoraran si és necessària 
la concessió de l’oportuna llicència d’obres.   
 
En aquest moment, el Sr. Riverola abandona el Ple. 
 
Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Diu que li sembla molt greu la 
situació ja que el seu grup va presentar unes fotografies que demostraven que els 
abocaments de terres no només es produïen per arranjar els camins sinó que hi havia 
terres fora de la pista forestal, per tant, no és una actuació tan beneficiosa. Així mateix, 
llegeix la intervenció del Sr. Alcalde, reflectida en l’acta de la sessió anterior on 
s’admet que es tracta d’una actuació irregular. 
 
Sr. Llop, Alcalde President: Explica que hi ha un informe de l’Arquitecta Municipal 
que diu no només que l’actuació està ben feta, sinó que recomana que es continuï fent 
amb la resta de camins forestals del municipi. Continua dient que a partir d’ara es 
continuaran duent a terme actuacions d’aquesta naturalesa, tot i que prèviament es 
demanarà informe a Medi Ambient per tal que l’actuació estigui més amparada.  
 
En aquest moment el Sr. Riverola entra de nou a la sala de plens i el Sr. Alcalde li 
explica que quan un regidor ha de sortir de la sala ho ha de sol·licitar a la presidència. 
El Sr. Riverola li contesta que ha estat una emergència familiar el que l’ha portat a 
abandonar el Ple i degut a que el Sr. Alcalde estava parlant no li ho ha pogut sol·licitar. 
 
A continuació, el Sr. Alcalde respon a la Sra. Cabero dient que comparteixen amb ella 
el que s’ha de fer una campanya de sensibilització ciutadana amb cara i ulls i si cal 
sancionar, per a evitar actuacions incíviques respecte el nou sistema de contenidors 
que s’ha instal·lat al municipi. Li explica que el plec de condicions que regeix el 
contracte per la concessió del servei de recollida d’escombraries preveu partides per a 
fer aquest tipus de campanyes. Fa constar que properament disposaran de 
pressupostos per saber el tipus de campanya que s’acabarà fent. 
 
Sr.  Guilera, regidor del grup municipal de CIU: Responent a la pregunta de la Sra. 
Cabero explica que el projecte que l’anterior govern va fer de l’Av. Catalunya no està 
arxivat. Li explica que ha servit de base per a redactar el nou i s’han introduït nous 
aparcaments, existint una claríssima millora en aquest sentit respecte el projecte que 
es va fer, ara es pot circular i aparcar. Continua dient que si bé és veritat que hi ha dos 
fanals que no funcionen en la zona de què parlava, estava previst que durant la 
setmana vinent es reparessin. 
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Sra. Sáenz-Torre, regidora del grup municipal de CIU: Respon al prec de la Sra. 
Cabero dient que en aquest moment no pot fer una valoració de l’Escola de Pares ja 
que la pedagoga ha tingut alguns problemes de caràcter personal, tot i així comenta 
que properament estarà en disposició de fer-ho. Afegeix que aquest equip de govern 
creu en el projecte ja que si no fos així no s’hagués continuat. 
 
Sra. Joaniquet, regidora del grup municipal d’Entesa-PSC: Pregunta com és que 
els vigilants no estaven presents a la festa dels joves, cosa que no va poder evitar que 
es produïssin algunes baralles, i en canvi, comenta que estaven fent controls d’ 
alcoholèmia en un altre lloc. 
 
Per altra banda fa constar que li agrada molt com han quedat col·locats els contenidors 
de la Plaça Puigmajor. 
 
Sr.  Guilera, regidor del grup municipal de CIU: Respecte l’apreciació de la situació 
dels contenidors, respon dient que la previsió és canviar el més aviat possible els 
aparcaments de banda, i fins que no es pintin les noves places d’estacionament, tenim 
aquesta situació anòmala.  
 
Sra. Casamada, regidora del grup municipal de CIU: Fa saber a la Sra. Joaniquet 
que els guàrdies van anar fent rondes durant el dia del concert dels joves. Fa constar 
que aquesta baralla a la que feia referència es va produir una vegada havia acabat 
l’acte i quan els guàrdies municipals van rebre una trucada informant-los d’això, van 
acudir-hi d’immediat juntament amb la Guàrdia Civil. 
 
Sra. Joaniquet, regidora del grup municipal d’Entesa-PSC: Diu que ha vist els 
partes de la guàrdia i només consta que van fer dues rondes. 
 
Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Dóna la benvinguda a la nova 
Secretària Interventora accidental i pregunta si a la Secretària titular, la Sra. Montserrat 
Baulas, que va manifestar la seva voluntat de no ocupar aquesta plaça, se li van oferir 
les dues places que actualment acumula la nova Secretària, la d’assessora jurídica i la 
de secretària. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Li respon afirmativament. 
 
Sr. Gràcia, regidor del grup municipal d’Entesa-PSC: Fa un prec dient que respecte 
l’aprovació del Pla General, creu que hi hauria d’haver consens entre totes les forces 
polítiques ja que es tracta d’un tema de prou transcendència. Dirigint-se al Sr. Alcalde 
diu que es pot aprovar un Pla General de sis regidors consta sis, o amb consens que 
només s’aconsegueix asseient-se en una taula i parlant-ne, per això, emplaça al Sr. 
Alcalde, a adoptar una posició al respecte ja que pensa que queda poc temps per 
poder iniciar aquest procés, doncs s’acaba la legislatura. 
 
Sr. Josep M. Llop, Alcalde-President: Comença felicitant al Sr. Gràcia per la seva 
intervenció i diu que el que ha fet constar té molt de sentit. Manifesta que val la pena 
tractar aquest tema amb la profunditat que es mereix. Explica que el seu govern pensa  
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que aquesta modificació ha de tenir la màxima participació possible, per aquest motiu 
s’ha adjudicat a una empresa que gestioni el tema amb la màxima transparència i el 
govern s’ha volgut mantenir al marge. Continua dient que cal dissenyar l’enquesta final 
que es distribuirà a tot el poble prèvia presentació, perquè siguin els regidors, legítims 
representants de la voluntat popular, els qui acabin traient les conclusions final del 
resultat d’aquesta participació, i acabin votant sobre la seva aprovació. 
 
Per tot això, acaba dient que comparteix plenament el seu prec i que en pren nota. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint-i-dues hores i trenta-cinc minuts, 
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta. 
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