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ESBORRANY D’ACTA 
 
ÒRGAN  
    
Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Data: 28  de desembre  de 2005 
Número: 10/2005 
Caràcter: extraordinari 
Temps de celebració: 
 

Constitució:  17  hores,  10 minuts 
Aixecament:       17  hores,   50 minuts 

 
RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 
 
Assistents 
 
CIU 
Josep Maria Llop i Rigol 
Albert Guilera i Planas 
Jordi Segura i Tejedor 
Maria Beatriz Gallego i Rico 
Núria Casamada i Humet 
Maria Carme Sáenz Torre i Jurado 
 
ELP-PSC 
Joan Gràcia i Minguell 
Pilar Joaniquet i Anmella 
 
ERC-AM 
Christian Riverola i Romero 
 
Absents sense justificació 
 
CPLC 
Ramón Batlle i Gelabert 
 
Absents amb justificació 
 
ELP-PSC 
Roser Cabero i Moré 
 
PRESIDENT 
 
Josep Maria Llop i Rigol, alcalde 
 
SECRETARI 
 
Josep González i Ballesteros, secretari interventor municipal.  
 
QUÒRUM 
 
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs. 
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CONVOCATÒRIA 
 
Primera 
 
ASSUMPTES CONEGUTS 
 
C. Secció dispositiva 
 
C.a Procediments municipals 
 
C.a. 1. Pressupost municipal per a l’exercici 2006. Aprovació definitiva. 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Primer. Desestimar les al.legacions al pressupost municipal per a l’exercici 2006 formulades pel 
regidor Joan Gràcia i  Minguell, en nom del grup municipal d’Entesa per la Palma-Partit dels 
Socialistes de Catalunya, en base a l’informe 21/2005, de 22 de desembre, del secretari 
interventor, unit a aquest acte. 
 
Segon. Aprovar definitivament el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2006 en els 
termes en què ha estat format per la junta de govern local el dia 25 d’octubre de 2005, i aprovat 
provisionalment pel Ple municipal el dia 11 de novembre de 2005” 
 
Deliberacions: 
 
Sr. Gràcia: La intervenció d’aquest regidor realitza les afirmacions que s’esmenten tot seguit: 
 

El seu grup ha presentat una al.legació sol.licitant la retirada del pressupost. 
Creuen que els pressupostos són deficitaris en uns 40.000.000 de pessetes. 
Consultes pertinents han corroborat la bondat de l’anàlisi que han fet. El 
pressupost  inclou una partida d’ingressos d’1.100.000 euros corresponents al 
conveni que van signar abans de vacances amb Ciments Molins. D’aquest import,  
només una part es destina a inversions i la resta a despesa corrent, per  molt que 
el Sr.Segura  consideri inversions alguns conceptes previstos als capítols de 
despesa ordinària. La regla és: Una entrada atípica es converteix en una despesa 
atípica. Aquesta regla aquí no es compleix. Hi ha dos arguments per oposar-se a 
aquest pressupost. El primer és que si es tenen uns ingressos atípics, caldria que 
tot anés a inversions, però no és així, ja que uns  239.000 euros van a despesa 
corrent. L’altre és que el conveni, amb el qual el seu grup no està d’acord, no fixa 
la data en què es farà efectiu el pagament d’aquella quantitat, sinó que es 
condiciona a una sèrie de tràmits i en el fons a la voluntat de Ciments Molins. Això 
situa a l’Ajuntament en una posició de debilitat política i en mans dels tècnics de 
Ciments Molins determinar a quina profunditat s’hi arribarà. Qualifica d’error polític 
i de negociació “a toro pasado” subjectar la posició de l’ajuntament a la voluntat 
d’una empresa,  a la voluntat d’un particular. Ateses les afirmacions de l’alcalde 
sobre que aquests assumptes s’han de portar amb discreció per no originar 
malentesos, afirma que vol pensar que ni tant sols li va dir al Sr. Guilera el fet de la 
signatura del conveni, ara que saben que treballa a l’Ajuntament de Pallejà com a 
assessor de l’alcaldia. Diu que probablement, per no posar-lo en entredit, l’alcalde  
no li va dir al seu regidor. Considera que la conducta de l’alcalde emmascara un 
salt en el buit com  a un pas endavant amb la bandera del poble de primera. 
L’efecte d’això  serà que s’acabi justificant la urbanització del Pla de Sant Joan. Un 
fet sembla provar-ho. Fa poc l’Associació de  Propietaris del Pla de Sant Joan, en 
una acció que els honora, ha posat les seves cartes sobre la mesa en una 
presentació pública on curiosament no hi havia cap membre de  CIU ni cap regidor 
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de l’equip de govern que aixequés la  bandera sobre què és el que pensen. 
Interpreta que ha silencis que són més eloqüents que moltes veritats i que 
afirmacions rotundes. Per tot això, han presentar l’al.legació. Li agradaria que no 
se’ls tombés l’al.legació políticament, sinó amb arguments tècnics. 
 

Sr. Segura: Diu que no entrarà en la valoració política del pressupost ja que considera que 
avui no toca, perquè ja es va fer en el Ple en el qual es  va aprovar 
provisionalment i que se cenyirà a l’al.legació. Aquesta ha de ser desestimada 
perquè legalment no és exigible que les previsions es corresponguin amb drets 
reconeguts i perquè res no hi ha en el conveni que obligui a que tot l’ingrés es 
destini a inversions. A més, és probable que l’ingrés es produeixi durant el 2006 i 
també dins dels capítols de despesa corrent hi ha actuacions que contribueixen al 
desenvolupament sostenible. 

 
Sr. Gràcia:  Afirma que el Sr. Segura segueix sense donar-li una resposta tècnica, que sap el 

que és un pressupost i que aquest s’integra per previsions, però que en aquest cas 
es tracta d’una part molt important dels ingressos, que es troba en una situació 
d’incertesa i que només s’ingressarà en tot el seu import o en cap quantia.  

 
Sr. Segura:  Replica al Sr. Gràcia que li vol recordar que fa poc més d’un any ell sostenia que  

el pressupost 2005 no podia arribar a final d’any, i que era deficitari, en un to 
catastrofista. La realitat ho està desmentint i en tot cas caldrà esperar al tancament 
de l’exercici per saber si ara el govern municipal s’ha equivocat o no.  

 
Sr. Guilera:  Intervé per al.lusions dient que el Sr. Gràcia ha fet una narració pròpia del dia dels 

innocents. Diu que el conveni es va signar el dia 26 de juliol, que des de l’inici del 
mandat s’havien iniciat els contactes amb Ciments Molins i que a la major part de 
reunions van assistir els membres de la Junta de Govern Local, entre els quals es 
troba el mateix Sr. Guilera. Explica que ell a l’Ajuntament de Pallejà ocupa una 
plaça de tècnic de gestió des del mes d’octubre, és a dir, posteriorment a la 
signatura del conveni. Quant a la no assistència a l’acte de l’Associació de 
Propietaris del Pla de Sant Joan, la línia que ha seguit fins avui el govern municipal 
és no assistir i no tenir presència als actes informatius relacionats amb  la 
tramitació del POUM, que el criteri és que tothom pugui dir la seva en la tramitació 
del planejament, que els documents d’aquest són públics, que a l’aprovació inicial 
es podran fer valoracions i que la resta és buscar tres peus al gat a on no n’hi ha. 

 
Sr. Gràcia:  El Sr. Gràcia replica al Sr. Guilera dient que s’absté de contestar-lo i que el to que 

ha fet servir ja el qualifica. Quant al Sr. Segura li insisteix que expliqui com 
equilibrarà el pressupost. 

 
Sr. Segura:  Reitera la resposta que li ha donat anteriorment. 
 
Sr. Riverola:  Vol mencionar la seva conformitat amb que el Ple se celebri a les cinc de la tarda, 

cosa que permet la conciliació de la vida familiar i laboral, en la línia d’una 
proposta del seu grup. Considera que la celebració del Ple era innecessària, 
malgrat que la legislació vigent preveu que quan un grup presenta al.legacions, 
calgui celebrar un Ple. Considera que les al.legacions s’havien de presentar quan 
es va fer el pressupost, i que hauria estat oportú disposar d’una contraproposta.  
Diu que pot coincidir  a lamentar la dependència del conveni amb Ciments Molins, 
però que, per desgràcia, és una situació que passa amb molts ajuntaments: Una 
multinacional s’instal.la a un polígon industrial i afecta la viabilitat econòmica del 
municipi. Diu que queden disset mesos per a les eleccions i que la gent valorarà si 
els efectes del conveni són positius o no. En aquest cas, per desgràcia, afirma que 
la resta de grups diferents del de govern no arriben als sis vots de la majoria 
absoluta. Demana que no s’utilitzi la circumstància d’on treballen o deixen de 
treballar els regidors i que cal separar l’activitat privada de la política, atès que en 
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altre cas es pot donar a entendre que estan beneficiant a una cosa o a l’altre. 
                                                           
Votacions:  Sotmesa a votació la proposta de resolució dalt transcrita, s’aprova pel resultat 

següent: 
 
  Vots afirmatius: 7 (CIU i ERC) 
  Vots negatius: 3 (ELP-PSC) 
   
 
C.a. 2. Modificació de l’ordenança tributària 2006. Inclusió de la taxa per recollida d’animals 
domèstics. Aprovació inicial i submissió a informació pública. 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
1. Aprovar inicialment l’establiment de la taxa per recollida d’animals domèstics i fixar la seva 

ordenació en els termes següents: 
 

NT FI PR AL FET IMPOSABLE GENERAL 
14 AS NP 20.4 Activitat administrativa consistent en la prestació de serveis motivats per 

la retirada d’animals de la via pública que es trobin abandonats, perduts o 
deixats en forma antireglamentària pels seus propietaris. 

SC EP FET IMPOSABLE ESPECÍFIC TARIFA 
1 1.1 

1.2 
Per cada recollida d’animal. 
Per cada dia d’estada de l’animal al centre 
d’acollida. 

50,00 € 
10,00 € 

 
 

2. Sotmetre el procediment a informació pública durant el termini de 30 dies. 
 
3. Declarar que per efecte immediat de la llei la informació provisional esdevindrà definitiva si 

durant el termini d’informació pública no es formula cap al.legació.” 
 
Deliberacions: 
 
Sra. Gallego:  Explica el sentit de l’acord: Es tracta d’una nova taxa per la recollida de 

gossos i gats a la via pública. Detalla les diverses taxes i indica que el 
servei serà prestat per l’empresa “El Caliu”  24 hores al dia, tots els dies de 
l’any. 

 
Sr. Gràcia: Demana perquè el servei s’ha contractat abans d’establir la taxa. 
 
Sr. Segura:  Respon que el contracte no tindrà efectes fins el dia 1 de gener 2006, i que 

per això cal modificar les ordenances tributàries, per si cal utilitzar el 
servei. Indica que el servei ha vingut sent prestat sempre. 

 
Sra. Joaniquet:  Afirma que el servei no sempre ha estat contractat. 
 
Alcalde: Replica la Sra. Joaniquet dient que anteriorment aquest servei l’havia 

prestat la Fundació Altarriba a un preu més car, i que la contractació prèvia 
no impedeix la imposició de la taxa. 

 
 
Votacions:  Sotmesa a votació la proposta de resolució dalt transcrita, s’aprova pel 

resultat següent: 
 
   Vots afirmatius: 7 (CIU i ERC)) 
   Abstencions: 3 (ELP-PSC) 
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
 
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 extraordinària del dia vint-i-vuit de desembre de dos mil cinc, amb el vist-i-plau de 
l'alcalde, Josep Maria Llop i Rigol 
 
L’alcalde,   El secretari interventor, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURES: 
 
art.  article 
CIU    Grup municipal Convergència i Unió. 
ELP-PSC  Grup municipal Entesa per la Palma – Partit dels Socialistes de Catalunya. 
CPLC  Grup municipal Candidatura per la Concòrdia 
ERC  Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
 


