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QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu
transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera
ASSUMPTES CONEGUTS
A. Actes
A1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinaria 9/2005 de 11 de novembre i
extraordinària 10/2005, de 28 de desembre.
Deliberacions:
Sr. Batlle:

Diu que s’absté a l’acta de la sessió del dia 28 de desembre, atès que no hi fou
present.

Sra. Cabero:

Declara que la resposta que va donar la Sra. Sáenz a la pregunta que ella li va
formular sobre si tenia coneixement de l’existència de l’Aula Oberta de l’IES de
Corbera, no és exactament la transcrita a l’acta, i que el que la Sra. Sáenz va
declarar fou que quan va prendre possessió es va posar en contacte amb la
direcció del centre.

Sra. Sáenz:

Ratifica la declaració de la Sra. Cabero

Votació:

Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de la sessió 9/2005, de 11 de novembre,
amb la incorporació de l’esmena indicada a la intervenció de la Sra. Cabero,
s’aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (CIU, ELP-PSC i CPLC)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (ERC-AM)
Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 10/2005, de 28
de desembre, s’aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 10 (CIU, ELP-PSC i ERC-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 1 (CPLC)

C. Secció dispositiva
C.a Procediments municipals
C.a.2. Pla d’ocupació per als funcionaris de carrera d’administració general 2005-2007.
Aprovaciópel Ple municipal quant a les competències que li corresponen sobre aquest
instrument.
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Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple:
“PROCEDIMENT
Pla d’Ocupació per als funcionaris de carrera d’administració general 2005-2007.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar en els termes units a aquest acte el Pla d’Ocupació per als funcionaris de carrera
d’administració general 2005-2007, en allò que és competència del Ple municipal i en especial les
disposicions que conté sobre catalogació de llocs de treball.
Segon.- Disposar que l’entrada en vigor de la catalogació de llocs de treball definitiva queda
condicionada a l’existència de crèdit disponible, adequat i suficient en el pressupost municipal per
a l’exercici 2007.
Tercer.- Disposar la publicació de la catalogació de llocs de treball, la qual es produirà prèviament
a la seva entrada en vigor.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde:

Explica el sentit de l’acord proposat en els termes que s’enuncien tot seguit. Arràn
de la impugnació del conveni que s’havia negociat a l’època en què governava
Entesa-PSC es va obrir un procés de converses amb el personal funcionari
municipal amb l’objectiu d’acabar configurant una política de personal que partís
del consens i que permetés donar estabilitat a tot el procés de personal. Aquestes
converses es van sostenir amb funcionaris i sindicats. Es va arribar a l’acord que
estableix que hi haurà un procés de promoció interna d’oposicions que busca
donar una major responsabilitat a tothom que hi accedeix i que els assigna les
retribucions que els correspongui a partir 2007. És el resultat d’allò que s’ha tractat
amb el personal durant dos anys. El pla d’ocupació gaudeix de l’acceptació
unànime de tot el personal administratiu municipal que té la condició de funcionari
de carrera. La junta de govern local el va aprovar en allò que era competència de
l’alcalde i per delegació seva, i ara correspon al ple la part que afecta a les
retribucions.

Sr. Gràcia:

Declara que no s’està fent un conveni laboral amb els treballadors de l’Ajuntament.
Explica que quan el seu grup va governar, amb consens dels treballadors, va
tancar un conveni que regulava la relació entre l’Ajuntament i els funcionaris. Quan
el seu grup va accedir al govern, afirma que va constatar que es treballava menys
hores de les que corresponien i aquest va ser el motiu pel qual es va iniciar el
procés de negociació. Considera que l’actual equip de govern ha passat de
puntetes sobre aquest tema que ells van voler regular. Afirma que no discuteix la
bondat de l’acord, però considera que no s’ha anat prou lluny.

Sr. Alcalde:

Explica que el conveni que es va signar quan el Sr. Obiols era alcalde no era legal
perquè era comú per funcionaris i laborals i perquè contenia increments no
permesos per la llei. Replica que ara s’està fent una cosa diferent. No és un acord
de condicions de treball, sinó un pla d’ocupació que afecta a un segment concret
del personal: els funcionaris administratius de carrera.

Sr. Gràcia:

Replica a l’alcalde dient que el seu grup, quan governava, va intentar resoldre els
problemes que va trobar i que va actuar assessorat per la Diputació.
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Votació:

Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els
membres consistorials presents:
Vots afirmatius: 7 (CIU i ERC-AM)
Vots negatius: 0
Abstencions: 4 (ELP-PSC i CPLC)

C.a.3. Convenis entre el Consorci LOCALRET i diversos cooperadors de telefonia sobre
desenvolupament de xarxes de comunicacions a Catalunya. Adhesió municipal als
convenis.
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple:
“PROCEDIMENT
Convenis entre el Consorci LOCALRET i diversos cooperadors de telefonia sobre
desenvolupament de xarxes de comunicacions a Catalunya. Adhesió municipal als convenis
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1.- Adherir-se als convenis de data 18 d’abril, 23 de juliol de 2001, 26 de juny de 2002 i 15 de maig
de 2003 que el Consorci LOCALRET va signar amb Telefónica de España, S.A.U., Retevision I
S.A.U., Cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i Catalana de Telecomunicacions Societat
Operadora de Xarxes S.A., respectivament, per al desenvolupament de xarxes de
telecomunicacions a Catalunya, l’objecte del qual és establir un marc d’actuacions i de relacions
que contempli tots els aspectes relatius a la construcció i posterior ús de les infraestructures
canalitzades subterrànies necessàries per a la prestació de serveis de telecomunicacions en
zones residencials i polígons industrials de nova construcció, en tot el territori dels Ajuntaments
consorciats.
2.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat
del present acord.
3.- Notificar la present resolució als signants del conveni.”

Deliberacions:
Sr. Guilera:

Explica el sentit de l’acord en els termes que s’anuncien tot seguit: Es tracta
d’adherirse a un conjunt de convenis entre Localret i les operadores de
telecomunicacions a fi que puguin participar amb igualtat de condicions en el
desenvolupament urbanístic.

Sr. Riverola:

Considera que aquesta vegada, a diferència del conveni amb Ciments Molins
Industrial, s’ha permès als regidors pronunciar-se, forma aquesta que és la
correcta de fer-ho.

Sr. Batlle:

Demana si l’adhesió als convenis té algun cost.

Sr. Guilera:

Respon que el conveni en si, no, sinó que en un futur es pagaria el cost del
projecte, primer per part del promotor i finalment per part dels propietaris, i que les
operadores paguen un cànon segons el conveni.

Sr. Gràcia:

Declara que el seu grup es troba d’acord amb la iniciativa, però que considera
difícil que una empresa dominant com Telefònica s’hi avingui.
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Sr. Guilera:

Respon que la garantia de compliment de Telefònica és la subscripció del conveni.

Votació:

Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 11 (CiU, ELP-PSC, ERC-AM i CPLC)
Vots negatius: Cap
Abstencions: Cap

C.b.4. Moció del Grup municipal d’ERC La Palma sol.licitant la regulació del punt inclòs en
l’ordre del dia: precs i preguntes.
Moció coneguda:
El grup municipal d’ERC LA PALMA presenta aquesta moció que té per objecte agilitzar la
dinàmica dels Plens Municipals, que de forma ordinària es produeixen cada dos mesos senars, i
de forma extraordinària, quen les circumstàncies ho requereixen.
En l’actualitat, la suma dels punts de l’ordre del dia, amb precs i preguntes, té durades molt
llargues, no pas perquè hi hagi molts punts dins l’ordre del dia, sinó perquè el desenvolupament
dels torns de paraula, condueix a rèpliques i contrarèpliques que sovint, únicament reiteren
conceptes o idees que ja han estat prèviament exposats. En aquest sentit, el torn de precs i
preguntes es converteix en una reiteració i repetició dels mateixos temes que ja han estat
abordats, reobrint-se així, un debat sobre el que el Ple de la corporacio ja ha pres un acord,
Finalment, en un Ple Ordinari, el públic asistent pot formular preguntes a qualsevol dels regidors,
una vegada ja s’ha aixecat la sessió. Aquesta facultat discrecional, que el costum li dóna una
validesa quasi normativa, és un instrument de proximitat entre els regidors com a representants
elegits, i la ciutadania, que té la possibilitat de preguntar sobre les qüestions d’interès que no hagin
estat tractades en el Ple Ordinari. No obstant, aquest torn de paraula reservat a la ciutadania s’ha
utilitzat algunes vegades de forma innecessàriament extensa.
El grup municipal d’ERC LA PALMA presenta aquesta moció adreçada a regular de forma més
correcta i ordenada, l’ús abusiu, d’una facultat que té per objecte la informació sobre temes
d’importància municipal. Sovint, el torn de precs i greguntes dels regidors, s’utilitza com a fòrum de
debat polític sobre qualsevol qüestió, algunes vegades amb independència de l’interès municipal
del tema que es planteja.
Aquesta dinàmica produeix com a conseqüència, un allargament dels plens municipals, de forma
que la seva durada supera sovint les dues hores. Quan aquesta circumstància es produeix, el Ple
Municipal com a òrgan de presa en consideració de les grans decisions de l’Ajuntament, perd
l’interès per la ciutadania, tendit-se així a una degradació progressiva de l’objectiu que els Plens
tenen la vocació de servir.
PROPOSO
Una regulació que permeti una durada raonable dels plens, a l’hora que els doti dels mecanismes
que facin del torn de precs i preguntes, un instrument útil per a suscitar de forma àgil l’interès de
les qüestions municipals més importans o punyens.
Així mateix, aquesta moció també s’adreça a regular millor, el torn reservat al públic assistent, una
vegada acabada la sessió del Ple Ordinari. En aquest sentit, no sembla lògic que una sola
persona, una vegada finalitzat un ple ordinari de més de 3 o 4 hores, plantegi fins a 15 o més
preguntes.
A principis d’aquest mandat municipal, es va demanar per part del Sr. Alcalde, el nomenament de
portaveus dels diferents grups polítics que havien obtingut representació municipal. ERC LA
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PALMA entén que han de ser els portaveus dels diferents grups municipals qui de forma
majoritària portin el pes polític dels seus grups, evitant en la mesura del possible que més d’un
regidor d’un mateix grup polític plantegi qüestions. Això pot ser malinterpretat per més d’un, però
no malmet en cap cas el que hauria de ser el normal funcionament del ple i a més no menysté en
cap cas, la feina ‘equip, que els altres regidors de cadascun dels grups duen a terme en el sí del
seu grup municipal.
Es per tot el que s’ha exposat que el gru d’ERC LA PALMA proposa amb aquesta moció que
s’aprovi el següent:
1.- PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA. Els punts de l’ordre del dia seran presentats pel regidor
responsable de l’àrea, o aquell que el grup municipals consideri convenient per a la presentació
d’una moció o alguna qüestió inclosa a l’ordre del dia.
S’estableix com a màxim, un torn de rèplica per a cadascun dels grups que considerin convenient,
i un dret de contrarèplica per part del grup que ha presentat el punt de l’ordre del dia.
2.- PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA. Amb la finalitat d’optimitzar els plens i no allagar-los més del
que sigui estrictament necessari, no es podran superar els 10 punts sotmesos a la consideració
del ple, inclosos els precs i preguntes en els plens ordinaris.
3.- TORN DE PRECS PREGUNTES. Cada grup podrà formular un màxim de 3 precs i preguntes,
essent d’aplicació el mateix procediment de rèplica i de contrarèplica.
4.- TORN DE PRECS I PREGUNTES. Els regidors podran fer també precs preguntes addicionals
per escrit registrades 5 dies abans de la celebració del Ple Ordinari. En aquest cas, el regidor que
les formula, haurà de llegir la pregunta sense cap altra comentari, aplicant-se també, el mateix
procediment de rèplica i contrarèplica.
5.- CONCLUSSIÓ DEL PLE MUNICIPAL. Abans de concloure el Ple Municipal, es deixarà un torn
de 5 minuts com a màxim, perque cada grup faci les reflexions de naturalesa municipal que
consideri convenients.
6.- TORN DE PREGUNTES DEL PÚBLIC. En acabar la sessió del Ple Ordinari, s’obrirà el torn de
precs i preguntes del públic assistent. Cada assistent que ho desitgi, podrà efectuar fins a un
màxim de 3 preguntes clares i concisses que seran contestades pel regidor interpel.lat, sense torn
de rèplica o de contrarèplica.
7.- TORN DE PREGUNTES DEL PÚBLIC. El número total d’intervencions del públic, no superarà
les 15 preguntes.

Esmena de l’alcalde plantejada a la moció coneguda:

“L’alcalde proposa una esmena transaccional a la moció presentada per el grup municipal ERC en
el sentit següent:
Encarregar al secretari-interventor municipal que abans que se celebri el proper ple ordinari formuli
un projecte de reglament orgànic municipal prenent en consideració la legislació vigent, els criteris
de la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
la Palma de Cervelló i els antecedents legislatius que es trobin disponibles de la modificació en
curs del règim bàsic del dret local, a fi que serveixi de base per al seu debat al sí dels grups
municipals.”
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Deliberacions:
Sr. Riverola:

Explica el sentit de la seva moció, el qual rau en el fet que els plens tenen una
durada excesiva degut a una utilització poc adequada dels torns de paraula i que
la seva proposta s’adreça a permetre un funcionament més àgil

Sr. Alcalde:

Tot i que es manifesta d’acord amb el sentit de la iniciativa del Sr. Riverola,
considera que el tema és matèria pròpia d’un reglament orgànic municipal, i que
per aquest motiu ha proposat una esmena de substitució en el sentit que figura
transcrit en aquesta acta.

Sr. Riverola:

Declara que sempre que es mantingui en el sentit de la seva moció, no té
inconvenient en acceptar la moció de l’alcalde, i que en això manifesta el seu
taranna pactista ja posat de relleu en ocasions anteriors.

Sr. Batlle:

Declara estar d’acord amb l’esperit de la proposta, però no amb el seu articulat
concret, i creu que una cosa així per ser un instrument útil requereix un cert grau
de consens i que caldria haver sostingut una reunió específica.

Sr. Gràcia:

Declara no entendre el sentit d’aquesta iniciativa, atès que considera que els plens
es desenvolupen de manera normal i no cal aquesta regulació, sinó que és
suficient amb les lleis que hi ha sobre la matèria.

Sr. Riverola:

Diu que lamenta discrepar sobre la intervenció del Sr. Gràcia, però considera que
els temes es tracten d’una manera excesivament llarga i que es perd molt temps
donant voltes sobre el mateix. Diu que no li importa ser l’ovella negra i dir la veritat,
que podria semblar que una iniciativa així és un benefici per l’equip de govern,
però que no ho consiera així i que no és de rebut que quan es dóna veu al públic
vingui una persona a fer quinze preguntes.

Votació:

Sotmesa a votació l’esmena plantejada per l’acalde, s’aprova pel resultat següent:
Vots afirmatius: 8 (CiU, CPLC i ERC-AM)
Vots negatius: 3 (ELP-PSC)
Abstencions: Cap

C.b.5. Moció de l’alcalde sobre l’autorització ambiental d’una fàbrica de ciment al terme de
Pallejà promoguda per Ciments Molins
Moció coneguda:
“L’empresa Ciments Molins Industrial, S.A ha promogut una autorització ambiental per modificar la
seva planta de fabricació de ciment situada als municipis de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.
Al projecte de l’activitat es contempla la possibilitat que la font d’energia de l’activitat (i que
potencialment també podria emprar-se per a altres usos) provingui de la incineració de residus.
L’alarma social provocada per aquest esment inclòs en projecte ha motivat l’aparició d’iniciatives
ciutadanes d’oposició en els municipis situats als voltants de la fàbrica.
Pel que fa a l’Ajuntament de la Palma s’ha personat com a part interessada dins del procediment
que tramita la Generalitat per a l’atorgament de l’autorització ambiental
En aquest sentit les notícies que periòdicament es donen a conèixer referents als projectes del
Departament de Medi Ambient per impulsar l’ús de determinats tipus de residus com a combustible
per a les cimenteres, amb l’argument que permeten reduir l’emissió de CO2 a l’atmosfera, generen
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una important preocupació entre la ciutadania, ja que en cap cas no s’han explicat adequadament,
partint de bases científiques sòlides, els efectes que aquesta tècnica pot tenir sobre les persones i
l’entorn.
Entenem que, en tant no s’acrediti plenament per mitjà d’estudis tècnics definitius que la
incineració de residus no provoca una emissió significativa de substàncies perjudicials per a la
salut de les persones i per al medi ambient, el principi de prudència exigeix que aquesta font
energètica no s’utilitzi.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de la Palma de
Cervelló proposa al Ple que adopti els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la iniciativa adoptada per l’alcalde de la Palma de Cervelló consistent en
personar-se com a part interessada dins del procediment que tramita la Generalitat per
l’autorització ambiental de modificació de planta de fabricació de ciment de l’empresa “Ciments
Molins Industrial, S.A.”.
SEGON.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que l’autorització ambiental sol.licitada per a la
instal.lació d’una fàbrica de ciment al terme municipal de Pallejà per part de Ciments Molins,
actualment en tràmit, exclogui expressament, en cas de ser atorgada, la possibilitat que siguin
incinerats residus de qualsevol naturalesa com a font d’energia per al funcionament de l’activitat o
per a altres finalitats.
TERCER.- Instar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a definir amb
claredat i fonaments científics sòlids els seus criteris sobre l’ús de residus com a combustible per a
les cimenteres, i informar-ne la població.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde:

Explica el sentit de la seva iniciativa en els termes explicats a continuació: La
moció respon a una preocupació pel fet que Ciments Molins Industrial demana
una llicència de nous forns que eventualment podrien utilitzar residus com a
combustible (llots depuradora). Aquest fet genera forta alarma social. Des de
l’ajuntament de la Palma de Cervelló, per escrit de l’alcalde, s’ha demanat que
l’autrització ambiental exclogui expressament la crema de residus i llots de
deperadora. A la Generalitat de Catalunya, com a administració que atorga l’
autorització, se li demana que dóni la informació necessària sobre totes aqueste
qüestions, i que aclareixi en quina mesura poden ser nocives per la salut.
Aquestes moció d’alcaldia s’ha presentat així amb la voluntat de consensuar-la. De
les converses prèvies amb els portanveus dels grups municipals s’arriba a la
conclusió que, amb matisos diversos, s’està d’acord, llevat del grup d’Entesa-PSC.

Sr. Riverola:

Declara que si no es descuiden les tasques inspectores, no veu motiu per no
donar suport.

Sr. Batlle:

Exposa que malgrat el seu escepticisme, votarà a favor.

Sr. Gràcia:

Explica el sentit del vot del seu grup en els termes que es transcriuran tot seguit.
Diu està d’acord amb el fons. No volen que Ciments Molins Industrial cremi residus
que poden ser tòxics als forns de Palleja, però també estan en contra dels actes
fariseísme polític. I aquest ho és. Ciments Molins està en un procés per a
eixamplar la planta i els seus forns i ha entrat en conflicte amb Pallejà, Sant Vicenç
els Horts i Molins de Rei. Fa uns mesos, el Sr. Alcalde de la Palma de Cervelló va
signar un conveni amb Ciments Moins perquè tingués la seva activitat extractiva
fins a 30 anys de funcionament. El conveni prorrogava l’activitat 1 any abans que
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s’acabés la concessió, a canvi d’una quantitat de diners. A l’alcalde li consta que
no ha agradat a cap d’aquests ajuntaments. No ha agradat a la plataforma de
veïns. És sorprenent que ara es faci una declaració de principis en contra. És
evident que el seu grup està en contra. No sembla massa coherent que
l’ajuntament signi un conveni que permet tenir la fàbrica més anys en
funcionament. Sense la signatura del conveni, la posició de força de la Palma seria
molt més gran. Coincideix amb el Sr. Batlle amb la manca d’efectivitat. Calia,
mentre s’estava negociant, haver exigit en tot cas que la perllognació de la
concessió quedés condicionada a la renúnica a cremar residuses de negociació
del conveni
Sr. Alcalde:

Replica al Sr. Gràcia dient que independentment del conveni, el qual no té res a
veure amb la fàbrica de Pallejà, igualment hauria presentat la moció. La capacitat
de condicionar l’autorització que ha de donar la Generalitat a un conveni sobre
l’extracció d’argila és nul.la. S’ha fet, diu, allò que es podia fer: demanar a la
Generalitat que no autoritzi la crema de residus. Explica que precisament per la
preocupació sobre aquest tema, dies abans va assistir a una reunió on es va
tractar per part del conseller Milà la renovació de les autoritzacions a les
cimenteres amb la finalitat de reduir la contaminació. El mecanisme que preveu la
conselleria, explica, és reduir les emissions de diòxid de carboni per mitjà de la
utilització de residus com a combustible. Afirma que pel principi de prudència cal
que no s’autoritzi aquest combustible mentre no s’assoleixi proves científiques
contrastades sobre els seus efectes per a la salut i el medi ambient.

Sr. Gràcia:

Diu discrepar profundament de l’explicacio de l’alcalde i que el conveni a significar
un baló d’oxigen per no tancar la fàbirca de Pallejà. També assegura que li sembla
surrealista l’explicació per la qual l’alcalde recórre a les explicacions del conseller
Milà.

Votació:

Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s’aprova pel resultat següent
Vots afirmatius: 8 (CiU, ERC-AM i CPLC)
Vots negatius: Cap
Abstencions: 3 (ELP-PSC)

D. Secció de control (art. 46.2.e LBL)

D.10. Precs i Preguntes
Totes les preguntes i respostes es formulen oralment
Prec 1
Sr. Guilera:

Demana que consti que, sense que això suposi cap objecció a l’acta corresponent,
que la manifestació que va fer el ple del dia 11 de novembre sobre que ara la
Generalitat tenia un govern ambientalment molt sensible ho deia en to irònic.

Prec 2
Sr. Batlle:

Felicita l’equip govern per haver convocat el ple el dia innocents per aprovar el
pressupost municipal. Assenyala que es tracta d’una hàbil decisió convocar-lo a
les 5 tarda en dia laborable. Considera que és una manera lícita d’evitar la
presència d’algun regidor o regidora i que també algún innocent que no hagi
conegut a l’horari no concorri.
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Rèplica al prec 2
Alcalde:

Enuncia que la convocatòria es va fer per facilitar les reunions familiars i que
responia a una petició d’algun regidor que no era membre de l’equip de govern.
Considera que potser hauria calgut trucar. En aquest sentit, demana disculpes. Diu
que procurarà que quan hi hagi un canvi d’horari s’informi.

Prec 3
Sr. Batlle:

Critica que es mantingui l’activitat de runes il.legals a l’entrada del municipi.

Replica al prec 3
Alcalde:

Reconeix que el Sr. Batlle té tota la rao. Ha parlat diverses vegades amb el titular
de l’activitat per tal de trobar una solució, i vist que no ha retirat les runes, ahir es
va dictar un decret ordenant precintar el recinte i retirar les deixalles en el termini
de 10 dies, amb indicació de que si no ho fa s’obrirà expedient sancionador.

Prec 4:
Sr. Batlle:

Critica el mal funcionament del servei de retirada de cotxes que han estat lliurats
pels seus propietaris a l’ajuntament per al desballestament, com ho posa de
manifest la situació d’un vehicle que fa més d’un any està al carrer Cerdanya, tot hi
havent estat donat per seu propietari.

Replica al prec 4.
Alcalde:

Diu que donarà informació sobre aquest prec al proper ple.

Prec 5:
Sr. Batlle:

Considera curiós que desprès d’un any que fa que es queixa de la presència de
restes d’esporga a Can Vidal, el tema s’hagi resolt finalment arran d’una conversa
entre una veïna i els escombriaires, i enten que aquesta manca d’eficiència fa
injustificable el sou atribuit a l’alcalde.

Rèplica al prec 5
Alcalde:

Diu que la solució s’ha degut a les negociacions amb el concessionari i que aquest
recollirà les restes sense cap cost addicional. Quant a les retribucions de l’alcalde,
diu que és una questió opinable i que en tot cas no superen les mitjanes d’altres
municipis.

Prec 6
Sra. Joaniquet: Exposa que adreça aquest prec al govern municipal, tot i que potser caldria que ho
fes a la veïna de Can Vidal, i explica que a la Plaça Puigmajor des de setembre hi
ha restes de la poda d’una palmera que no han estat recollits.
Prec 7
Sra. Joaniquet: Es queixa que les obres que s’estan duent a terme als carrers Cadí i Montseny se
senyalitzin amb anuncis fets amb paper escrit a ordinador i enganxats amb cinta
adhesiva.
Pregunta 1
_____________________________________________________________________________________________
Acta del ple 1/2006, de 20 de gener de 2006/10

Sra. Cabero:

Demana si l’alcalde ha sol.licitat que es canviï el metge que exerceix com a
responsable del CAP de la Palma.

Resposta a la pregunta 1
Alcalde:

Respon que no ho ha demanat.

Pregunta 2
Sra. Cabero:

Demana si s’ha constituit una associació de la gent gran al Casal de la Gent Gran.

Resposta a la pregunta 2
Sra. Gallego:

Diu que els Estatuts han estat presentats a la Generalitat i que permeten la
participació de totes les persones majors de 65 anys.

Pregunta 3
Sr. Gràcia:

Demana saber a quina profunditat permet el conveni que es dugui a terme
l’extracció a l’explotació de Ciments Molins.

Resposta a la pregunta 3
Alcalde

El projecte presentat a l’ajuntament preveu que es baixi 80 metres respecte a la
quota actual.

Pregunta 4
Sr. Gràcia:

Demana perquè desprès de dos mesos d’haver-lo demanat, no se’ls ha donat un
certificat de qualificacio urbanística dels terrenys de Ciments Molins.

Resposta a la pregunta 4
Alcalde:

Diu desconeixer el motiu, que no existeix cap inconvenient, i que si no se’ls hi ha
donat haurà estat per algun error que es tractarà d’esmenar de seguida.

Pregunta 5
Sr.Gràcia:

Demana el pressupost de les obres de la Rectoria.

Resposta a la pregunta 5
Sr. Guilera:

Diu que uns 50 milions, sense IVA, perquè està exempt.

Pregunta 6
Sr. Gràcia

Demana si es faran més reunions de participació ciutadana en el procés de
formació del POUM una vegada dimitit el Consell Assessor.

Resposta a la pregunta 6
Sr. Guilera:

Respon que el programa de participació ciutadana se seguirà aplicant tant i com
estava previst, llevat lògicament dels treballs del Consell Assessor.
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DECLARACIÓ DE FE PUBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari interventor de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió plenària corresponent.
I, perquè així consti, estenc aquesta acta, el contingut de la qual certifico, corresponent a la sessió
plenària ordinària del dia vint de gener de dos mil sis, amb el vist-i-plau de l'alcalde, Josep Maria
Llop i Rigol.
L’alcalde,

El secretari,

ABREVIATURES:
CIU
ELP-PSC
CPLC
ERC

Grup municipal Convergència i Unió.
Grup municipal Entesa per la Palma-Partit dels Socialistes de Catalunya.
Grup municipal Candidatura per la Concòrdia.
Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya.
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