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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

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions 1/2005, ordinària de 14 de 
gener i 2/2005, extraordinària de 25 de gener. 

Deliberacions: No se’n produeixen 

Votació:  Sotmesos a votació els esborranys de les actes de les sessions, ordinària 1/2005 
de 14 de gener i extraordinària 2/2005 de 25 de gener s’aproven per unanimitat de 
tots els membres consistorials presents. 

B.Comunicacions oficials

B.2. Donació de compte de la liquidació de l’exercici 2004. 

El regidor d’Hisenda dona  compte de la liquidació de l’exercici 2004 en els següents termes: 

“El passat 18 de febrer es va reunir la comissió informativa especial de comptes per tal 
d’informar sobre la liquidació i el compte general de l’exercici 2004 i, per tant, tots els 
grups municipals ja tenen accés a la totalitat de la informació continguda en el document 
del comptes de l’any 2004. 

La meva intenció no és, dons,  explicar tots i cada un dels documents que integren el citat 
compte general, sinó que voldria remarcar aquells fets de la liquidació de l’exercici de l’any 
passat que considero que són més destacables, en comparació amb la liquidació de 
l’exercici de l’any 2003. 

En primer lloc cal dir que la liquidació de l’any 2004 reflexa resultats positius a totes i cada 
una de les seves magnituds més importants. 

Per una banda, el romanent de tresoreria per a despeses generals, és a dir, els diners que 
queden a caixa un cop ajustats amb els cobraments i pagaments pendents i que no estan 
afectats a inversions, era a finals de l’any 2004 de 58.000 Euros, és a dir, el doble del que 
hi havia a finals del 2003. 

Per altra, la ratio de deute viu, és a dir, la capacitat que té l’ajuntament per retornat 
préstecs amb ingressos ordinaris, ha passat de ser negativa l’any 2003 a una ratio positiva 
del 7,79 % el 2004. El diferencial en la ratio de deute viu ha estat de 9,54 punts respecte el 
2003. La conclusió és que s’ha incrementat en quasi 10 punts la solvència municipal.  

Altres magnitud important són el resultat pressupostari i el superàvit no financer. Aquestes 
dues dades eren negatives l’any 2003. En canvi l’any 2004 ha finalitzat amb un resultat 
pressupostari de 110.000 Euros, que suposa un increment de 175.000 Euros respecte al 
de l’any anterior. 

El superàvit no financer de l’exercici 2004, és a dir, l’estalvi ha estat de 162.000 Euros, i 
això partint d’una situació de dèficit que s’havia produït l’any 2003. Aquest superàvit ha 
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permès finançar inversions dins l’any 2004 per aquesta mateixa quantia sense recórrer a 
préstecs.  

Perquè s’ha produït aquest superàvit?. Dons perquè l’any 2004 s’han incrementat els 
ingressos corrents en 395 mil Euros, es a dir quasi el 25% d’increment i, en canvi, les 
despeses corrents només s’han incrementat poc més del 12%. Hem aconseguit que les 
despeses augmentin només la meitat del que han augmentat els ingressos. 

Si comparem les despeses, dos fets son remarcables. Per una banda, el pes específic de 
les despeses de personal respecte la totalitat de despesa corrent s’han reduït del 47,32% 
l’any 2003 al 45,96% l’any 2004. És a dir, les despeses de personal s’han reduït en pes 
específic quasi el 3%. A més a més, les despeses en bens corrents i serveis, que és el 
capítol més important en quant a despesa, ha incrementat el seu pes específic només el 
1,25%, és a dir, per sota de la inflació. 

També s’ha millorat el grau de compliment del pressupost. Així, si mirem els ingressos 
ordinaris obtinguts, aquestos han estat el 101 % dels previstos. En quant a les despeses 
ordinàries, aquestes han estat el 96% de les previstes. Comparativament amb l’any 2003 
el grau de compliment respecte als ingressos ordinaris ha millorat en 5,43 punts i respecte 
a les despeses ha millorat en 1,81 punts. La conclusió és que les previsions del 2004 han 
estat millors que les del 2003. 

Per últim vull referir-me a les inversions. La despesa realment efectuada en inversions s’ha 
duplicat. S’ha passat de 379.000 Euros d’inversions el 2003 a 703.000 Euros l’any 2004. 
Però si tenim en compte no només les inversions pagades l’any 2004, sinó la totalitat de la 
despesa per inversió contractada i compromesa, aquesta xifra puja a 1.421.000 Euros, és 
a dir, la inversió compromesa s’ha multiplicat per quatre respecte la de l’any 2003. I això 
amb una càrrega financera o endeutament de només el 41,26% respecte el total del 
pressupost ordinari. Tenint en compte que l’endeutament màxim al que pot arribar un 
ajuntament és del 110% respecte al seu pressupost ordinari, podem concloure que el grau 
d’endeutament de l’Ajuntament de la Palma a finals de l’any 2004 és baix. 

La conclusió final és que l’estat econòmic-financer del nostre ajuntament és 
considerablement millor a l’acabar l’any 2004 que el que hi havia a finals de l’any 2003.” 

B.3. Donació de compte del procediment per a la revisió del planejament general. 

El regidor Guilera dona compte del procés de licitació del projecte “La Palma, sostenible i de 
qualitat” que pretén la realització simultània del POUM i de l’Agenda 21. Explica els criteris 
d’adjudicació i que properament s’adjudicarà. 

C. Secció dispositiva

C.a Procediments municipals 

C.a.4. Suspensió potestativa de llicències en la illa delimitada pel passatge del Carme i el 
carrer Pirineu, en relació a la construcció de murs, tanques i construccions auxiliars, 
actuacions d’adaptació topogràfica i moviments de terres. 

Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple:

“PROCEDIMENT 

Planejament general vigent. Modificació 1.2005

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
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Primer.  Suspendre potestativament la tramitació de les llicències de construccions de murs, 
tanques i construccions auxiliars i les actuacions d’adaptació topogràfica i moviments de terres, als 
efectes d’estudiar la modificació del règim urbanístic del sòl que afectaria a aquestes actuacions 
durant el termini màxim d’un any; termini que conclourà abans si resulta aprovada inicialment la 
modificació que motiva la suspensió. 

Segon:  Fixar com expressió gràfica de la suspensió el plànol format a partir dels d’ordenació del 
planejament general vigent i subscrit per l’arquitecte municipal que s’ha incorporat a aquest acte. 

Tercer.  Incorporar com a motivació jurídica d’aquest acte l’informe núm. 2 del secretari interventor, 
unit com a annex seu. 

Quart. Publicar en forma normativament adequada la suspensió que aquí s’acorda.” 

Informe preceptiu emés pel  secretari-interventor amb data 7 de març de 2005 relatiu a la proposta 
coneguda:

“Informe del secretari interventor 3/2005

ANTECEDENTS DE FET 

L’alcalde em sol.licita que emeti informe sobre la suspensió potestativa destinada a la  modificació 
del planejament general vigent a la Palma de Cervelló, i que afectarà la construcció de murs, 
tanques i construccions auxiliars i les actuacions d’adaptació topogràfica i moviments de terres, en 
l’àmbit delimitat pel carrer Pirineu, passatge del Carme, carrer Alberes i la clau a3 de les 
qualificacions, i que té la qualificació de pa. 

L’informe té el caràcter de facultatiu i s’emet en els termes dels articles 82 i 83 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 175 del reglament 
d’organització i funcionament del règim jurídic. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer. Les disposicions més immediatament aplicables a la suspensió potestativa de tramitacions 
i de llicències va regulada per l’article 70 de la Llei d’urbanisme (redacció de la Llei 2/2002, de 14 
de març), i 6 del seu reglament parcial (Decret 287/2003, de 4 de novembre). 

A efectes de la determinació de la competència orgànica, caldrà prendre en consideració els 
articles 21 i 22 de la Llei reguladora de les bases de règim local (redacció de la Llei 57/2003, de 16 
de desembre). 

Segon.  Les actuacions que serien objecte de la suspensió són les llicències urbanístiques 
d’edificació o construcció que legitimarien la construcció de murs, tanques i construccions auxiliars 
i les actuacions d’adaptació topogràfica i moviments de terres, en l’àmbit delimitat pel carrer 
Pirineu, passatge del Carme, carrer Alberes i la clau a3 de les qualificacions, i que té la qualificació 
de pa. 

Aquest àmbit material i territorial es troba dins dels que es contemplen a l’article 70.1 de la Llei 
d’urbanisme. 

Quant a la finalitat de la suspensió, estudiar la modificació del règim del sòl que afecta a aquest 
àmbit i a aquestes actuacions, es troba entre els que se citen en aquest mateix precepte. 

Tercer.  L’apartat 2 de l’article 70 de la Llei d’urbanisme exigeix la publicació de la suspensió en el 
butlletí oficial corresponent i imposa que es refereixi, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
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L’article 6 del Reglament parcial desenvolupa fonamentalment els aspectes formals i adjectius de 
la suspensió: 

- La delimitació de recollir-se en un plànol de delimitació que ha de donar una idea 
adequada de les parcel.les afectades. 

- L’acord ha d’explicitar l’abast de les llicències i tramitacions que es suspenen. 
- El plànol de la suspensió ha de restar a disposició del públic a les oficines municipals 

durant el termini de la suspensió. 
- La durada màxima de la suspensió potestativa serà d’un any i aquesta conclourà en tot 

cas quan s’aprovi inicialment l’instrument que la justifica.  

El règim normatiu no explicita els mitjans de comunicació en que s’ha de publicar  la suspensió. 
Per tant caben dues interpretacions possibles:  

- Entendre que la publicació és únicament preceptiva al BOP, cosa que estaria conforme 
amb la previsió de publicació al diari oficial corresponent que realitza l’article 70.2 de la 
Llei d’urbanisme. 

- Interpretar que la publicació, per analogia amb allò que es disposa a l’article 3.2.1 del 
Reglament parcial, caldria la publicació al BOP i a dos dels diaris de més divulgació en 
l’àmbit municipal. 

Qui informe entén que la interpretació que correspon és la primera. 

Quart.  La competència recau en l’òrgan competent per a l’aprovació inicial per a la modificació del 
planejament municipal, el qual és el ple municipal, d’acord amb l’article 22.2c de la Llei reguladora 
de les bases de règim local. L’atribució es realitza en caràcter indelegable ( article 22.4 de la Llei 
bàsica esmentada). 

L’acord requerirà majoria simple del ple, atès que no es troba entre les matèries reservades a la 
majoria absoluta per l’article 47.2, també de la Llei bàsica citada. Segons l’apartat 1 d’aquest 
article, es computarà aquesta majoria.” 

Deliberacions:   

Sr. Guilera: Explica la proposta en els termes següents: 

- Arran de l’atorgament d’una llicència urbanística d’edificació en l’àmbit afectat 
per la suspensió s’ha constatat que, sent la solució resultant de la llicència 
plenament legal, produïa un resultat urbanístic que semblava poc adient. 

- La suspensió analitzarà la conveniència o no de modificar el règim existent. 

Sr. Gràcia:  Vol deixar constància que davant de fets equivalents hi ha estils de fer política 
diferents. Aquí, com en el cas de les terrasses, la normativa urbanística permet fer 
solucions que no agraden, però, com que no hi ha eleccions a prop, CIU no fa 
soroll, afirma. Afegeix que el seu grup no es dedica a fer política d’aquesta mena. 

Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els 
membres consistorials presents: 

C.a.5. Modificació de la plantilla de personal. 

Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple:

“PROCEDIMENT 

Modificació de plantilla. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Primer.  Crear una plaça subjecte al règim laboral amb la denominació de Treballadora Social, la 
qual figurarà com a vacant a la plantilla de personal. 

Segon.  Suprimir la plaça de personal funcionari que amb la denominació de “Assistent Social” 
figura com a vacant a la plantilla de personal. 

Tercer.  Disposar la supressió del lloc de treball d’Assistent Social que figura al catàleg incorporat 
dins de l’annex de personal de pressupost municipal vigent. 

Quart.  Crear el lloc de treball de Treballador Social al catàleg que figura incorporat dins de l’annex 
de personal del pressupost municipal vigent, el qual passa a tenir com a sou l’import de les 
retribucions fixes i periòdiques que presentava el lloc de treball suprimit d’Assistent Social. 

Cinquena.  Adscriure la plaça de Treballador Social al lloc de treball del mateix nom. 

Sisena.  Disposar que l’eficàcia d’aquest acord s’escaurà una vegada es proveeixi en propietat el 
lloc de treball de Treballador Social , desprès d’haver-se proveït la plaça adscrita per mitjà del 
procediment normativament adequat. 

Setena. Publicar en forma normativa adequada aquest acord.” 

Deliberacions:

Sra. Casamada:  

Després d’haver-ho tractat amb la persona afectada, creiem que ara és el moment 
en el que s’escau el plantejament d’aquest canvi en la denominació i 
característiques de la plaça.  

El canvi en la qualificació obeeix a les següents raons:  

1. És recomanable que tots els treballadors del mateix servei tinguin el mateix règim 
laboral per evitar diferències entre ells. Els serveis socials, requereixen flexibilitat 
horària i de servei. Dins del programa el Servei d’Atenció Domiciliària, el SAD, els 
professionals han d’atendre a les persones al seu domicili i estan sotmesos a 
l’horari dels familiars de l’usuari. Aquesta flexibilitat comporta el treball repartit 
entre matí i tarda. 

2. Tant la treballadora social, com l’educadora social i la treballadora familiar, en 
definitiva els Serveis Socials, perceben les retribucions repartides entre 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal i la Diputació.  

3. Ara que es convoca la plaça de Treballador Social per oposició, és voluntat 
d’aquest govern que aquesta plaça sigui de règim laboral.  

4. La previsió, a hores d’ara, és la de convocar les oposicions de treballador social 
dins del primer semestre d’engany.  
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Sr. Riverola: Demana que es cobreixi la plaça vacant.  

Sr. Gràcia: Considera que aquesta posició revela que l’equip de govern considera els serveis 
socials com una “tia Maria” a la qual se li presta poca importància. Entén que 
potser la configuració de la plaça com a laboral dota d’una menor exigència al 
procés selectiu per a ingressar a la plaça.  

Sra. Casamada:  Nega que el seu govern consideri els serveis socials com una qüestió 
menor i justifica la iniciativa en les raons tècniques que ja ha exposat.  

Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pels vots afirmatius de tots 
els membres consistorials presents  

C.a. 6. Ordenança sobre convivència ciutadana. Iniciació del procediment i formació de la 
comissió redactora.   

Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple:  

“PROCEDIMENT  

Ordenança sobre convivència ciutadana.  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

Primer. Iniciar el procediment d’exercici de la potestat reglamentària per a la positivació de 
l’ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.  

Segon.  Designar la comissió prevista a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, per a la redacció de l’ordenança sobre convivència ciutadana, la qual s’integrarà per 3 
regidors del grup municipal de CIU, un regidor de cadascun de la resta de grups municipals 
presents al Consistori, presidida per l’Alcalde, i sent el seu secretari el secretari interventor 
municipal.”  

Deliberacions:  

Alcalde: Explica que aquesta iniciativa pretén dotar a un municipi nou com la Palma d’unes 
eines que ja són habituals a la majoria de municipis. Demana i desitja assolir el 
màxim consens en aquesta qüestió.  

Sr. Riverola: Explica que aquesta iniciativa va en la línia que va plantejar el seu grup a l’alcalde 
en una reunió privada sostinguda poc després de les eleccions municipals.  

Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els 
membres consistorials presents.  

C.b.7. Moció conjunta de tots els grups municipals sobre la protecció de les persones 
dependents.  
 
Moció coneguda: 
“La protecció de les persones dependents, siguin ancians o persones amb discapacitat permanent  
o transitòria, i amb independència de la seva edat, ha de situar-se com a màxima prioritat del 
conjunt de les administracions.  
 
Així mateix, els canvis demogràfics, econòmics i socials dels darrers anys han tingut, i seguiran 
tenint en els propers anys, una profunda influència sobre l’impacte social que provoca aquest 
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fenomen. La incorporació de la dona al treball i els canvis en la família tradicional han coadjuvat a 
un debilitament de la xarxa d’atencions informals que ajudaven les famílies amb persones amb 
necessitats d’atencions.  

A més les persones que no poden realitzar sense ajuda les activitats essencials de la vida 
quotidiana com la higiene, l’atenció personal, la mobilitat, l’autonomia i l’autogovern, poden veure 
agreujada la seva situació per altres factors com l’envelliment, la soledat, i la pobresa.  

Per tant, les administracions han d’impulsar un model de protecció social que sigui més 
descentralitzat, tant a nivell autonòmic com local, amb competències i dotacions pressupostàries 
que facin efectiva aquesta descentralització i garanteixin una implementació efectiva i eficient de 
les polítiques de protecció.  

A proposta dels grups municipals s’adopten els acords següents:  

Primer.- Instar al Govern de l’Estat que consideri la protecció a les persones dependents com un 
dret universal i exigible.  

Segon.- Instar al Govern espanyol que adopti les mesures necessàries en favor d’una protecció 
específica de les persones amb dependència, amb tres eixos de resposta – seguretat social, 
sanitat i serveis socials – i tres nivells de responsabilitat pública – estatal, autonòmic i local-.  

Tercer.- Reivindicar el reconeixement explícit perquè les institucions catalanes puguin 
desenvolupar mecanismes complementaris per aquesta prestació social en el marc d’un sistema de 
protecció social català més proper a les necessitats de les persones i dels territoris.  

Quart.- Comprometre el conjunt de les administracions públiques a aconseguir els objectius 
següents:  

a) A curt termini atendre el 100% de les necessitats de les persones amb gran dependència. 
b) A mitjà termini cobrir les necessitats, almenys, del 75% de les persones amb dependència 

moderada. 
c) Fomentar la creació d’una xarxa sociosanitària bàsica que faciliti la integració, 

racionalització i optimització dels recursos i serveis actualment existents.  
d) Potenciar l’ajuda a domicili de qualitat i la teleassistència, i proporcionar recursos per 

aconseguir que el domicili habitual d’aquestes persones reuneixi les condicions 
necessàries d’habitabilitat, confort i serveis suficients que els permeti el nivell més alt 
possible d’autonomia personal.  

e) Incrementar l’oferta pública de places en centres de dia i residències assistides, i promoure 
la creació d’habitatges tutelats i altres models residencials alternatius”.  

Deliberacions: No se’n produeixen  

Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els 
membres consistorials presents.  

C.b.8. Moció conjunta de tots els grups municipals sobre l’adhesió a l’Associació Amics de 
la Bressola.  

Moció coneguda:  

“Atès que l'Associació d'Amics de la Bressola es va constituir l'any 1986 amb la voluntat de donar 
suport al manteniment i a l’expansió de les escoles catalanes a la Catalunya Nord, en un temps en 
què mantenir-les obertes, per part dels seus responsables, era un acte d'heroïcitat.  
 
Atès que durant aquests anys els objectius dels Amics de les Escoles Bressola ha consistit, d’una 
banda, a intentar difondre entre la societat sud-catalana el coneixement de l’existència a la 
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Catalunya Nord d’escoles que malden per recuperar la llengua catalana i, d’altra banda, de fer 
arribar a les Bressoles els ajuts econòmics recollits mitjançant les aportacions dels associats, o 
dels ajuts institucionals que s’han pogut anar aconseguint.  

Atès que aquests darrers ajuts institucionals han estat en ocasions decisius per a poder continuar 
pagant els sous dels mestres que treballen a les Bressoles i, per tant, mantenir-les obertes.  

Atès que actualment a l'Estat francès la situació legal de les escoles Bressola ha canviat, atès que 
aquestes s’han pogut acollir, finalment, a l’estatut d’escoles concertades i el Ministeri d'Educació 
Francès les ha assumides com a tals. I també es veurà obligat a assumir-ne de noves si la societat 
és capaç de crear-les i mantenir-les durant els primers cinc anys.  

Atesa la proposta que des dels Amics de la Bressola es fa als ajuntaments és clara: Ajudeu-los a 
crear i a aguantar una escola Bressola durant els primers cinc anys i després l'Estat francès 
l’haurà de mantenir. Però els primers cinc anys ho haurem de fer els qui volem que la llengua 
catalana no desaparegui de la Catalunya Nord.  

Atès que aquest Ajuntament considera molt important la tasca que dur a terme l’associació Amics 
de la Bressola, i totes aquelles iniciatives que ajudin a que la llengua catalana no desaparegui de 
la Catalunya Nord. I que els catalans del principat coneixem perfectament les dificultats de 
mantenir la pròpia llengua i identitat quan l’Estat no ajuda.  

Per aquests motius, el ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló els aprova els següents:  

ACORDS  

Primer. Fer-nos socis protectors de l'Associació d'Amics de la Bressola amb una aportació 
econòmica fixa anual de 200 €, condicionada quant als exercicis pressupostaris posteriors al 2005 
a l’existència al pressupost municipal que vigeixi en cada anualitat de crèdit pressupostari 
disponible adequat i suficient.  

Segon. Notificar aquest acord a l’associació Amics de la Bressola (c/ Mare de Déu del Pilar, 16-18, 
08003 Barcelona) i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/ València, 231; 08007 
Barcelona).”  

Deliberacions: No se’n produeixen  

Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els 
membres consistorials presents.  

C.b.9. Moció del grup municipal d’ERC sobre el procediment concursal de consultoria i 
assistència del projecte “La Palma sostenible i de qualitat”.  

Moció coneguda:  

Moció del grup municipal d’ERC la Palma perquè s’aturi el procediment concursal de consultoria i 
asistencia del projecte “La Palma sostenible i de qualitat”  

ERC LA PALMA, i en aquest cas el seu regidor Christian Riverola, com ja va manifestar en la 
passada comissió informativa en la qual se’ns va exposar aquest contracte, manifesta la seva 
oposició a que l’equip de govern de CiU hagi tret a concurs, el projecte LA PALMA SOSTENIBLE I 
DE QUALITAT.  

ERC LA PALMA, entén i així ho va manifestar als palmarencs en les passades eleccions 
municipals de 2003, que la gestió mediambiental del municipi ha de ser gestionada directament 
des de l’Ajuntament i no de forma externalitzada. Proposàvem, proposem i proposarem la creació 
d’una plaça de tècnic de medi ambient en la plantilla municipal.  
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Els costos que es deriven d’aquest contracte, a criteri d’ERC LA PALMA són  excessius.  

I en el ple procedirem a oferir la nostra solució per gestionar amb eficàcia i racionalització tota 
l’activitat mediambiental.  

Es per tot això, que ERC LA PALMA demana que s’acordi:  

1.- Que s’aturi el procediment concursal de consultoria i assistència del projecte “LA PALMA 
SOSTENIBLE I DE QUALITAT”.  

2.- Que es procedeixi a modificar l’actual plantilla municipal de l’ajuntament, amb la creació d’una 
plaça de tècnic de medi ambient que gestioni tota l’Agenda Local 21.  

3.- Que es contracti per obra i servei, si finalment es decideix no aturar el procediment concursal 
d’aquest projecte a un arquitecte.  

4.- I finalment, que en propers projectes, o contractes de consultoria i assistència s’informi en el 
Ple o es ratifiqui per la totalitat dels regidors, fent ús del principi d’informació pública que la 
ciutadania mereix.”  

Informe emés pel  secretari-interventor amb data 7 de març de 2005 relatiu a la moció coneguda  

“Informe del secretari interventor 2/2005  

ANTECEDENTS DE FET  

L’informe s’emet arran de la presentació de la moció adreçada al ple titulada “Moció del grup 
municipal d’ERC La Palma perquè s’aturi el procediment concursal de consultoria i assistència del 
projecte “La Palma sostenible i de qualitat””, en exercici de la potestat conferida per l’art.92.3 de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, en connexió amb l’article 2 del Reial decret 
1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional i 82.1 del Reglament d’organització, funcionament de 
règim jurídic de les entitats locals (RD 2.568/1.986, de 28 de novembre).  

FONAMENTS JURÍDICS  

La moció presenta les qüestions de legalitat que es passen a analitzar tot seguit:  

Primera.- Revocació de l’acord de la Junta de Govern local del dia 4 de febrer de 2005 que va 
disposar l’aprovació de l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació pública del contracte al 
qual es refereix la moció.  

La moció fa servir el terme jurídicament imprecís “aturar el procediment concursal”.  

Si per aturar s’entén la suspensió dels actes, únicament és possible en el marc d’un procediment 
d’impugnació o de revisió dels contemplats al títol VII de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Cal descartar per tant, la 
possibilitat d’una suspensió deslligada de la instrucció d’algun d’aquests procediments.  

Quant a la possibilitat que el terme “aturar” equivalgui a anul.lació o revocació, val a dir que l’acte 
de la Junta de Govern local que va aprovar l’expedient de contractació i va disposar l’obertura de 
la licitació, d’acord amb els articles 63 i 64 de la LLei de contractes de les administracions 
públiques (RD legislatiu 2/2000, de 16 de juny), en connexió amb l’article 102 i següents de la Llei 
de règim jurídic de les administracions públiques esmentada, no pot ser objecte d’aquestes 
declaracions si no és en mèrit a la concurrència d’una causa de legalitat, la qual aquí ni es 
planteja.  
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Per tant, l’adopció del punt primer de l’acord suposaria que l’Ajuntament incorregués en un acte 
nul de ple dret.  

Segona.- Ratificació per la totalitat de regidors de les disposicions de l’òrgan de contractació.  

La previsió que les resolucions de l’òrgan de contractació hagin de ser ratificades pel ple municipal 
contraria frontalment el requisit d’autosuficiència que han de tenir els actes que posen fi al 
procediment o a una peça separada dins d’un procediment multifàsic, tal i com disposa l’art. 89.1 
de la Llei sobre procediment comú citada anteriorment.  

Si la resolució de l’òrgan de contractació es disposés amb aquest condicionament no reuniria els 
requisits fonamentals per a la producció dels seus efectes i per tant seria nul.la de ple dret 
almenys conforme a l’article 62.1.f de la Llei de procediment.  

Pel que fa a la resta de propostes de l’acord, a títol de nota d’intervenció desfavorable, i en 
compliment de l’article 214.2.a de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març), s’afirma que la modificació de la plantilla o la contractació de personal per a llocs de 
treball sense plaça requereix disposar de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient, 
circumstància que en aquest cas no s’escau.”   

Deliberacions:  

Sr. Riverola: Defensa la seva iniciativa al projecte “La Palma, sostenible i de qualitat”, realitzant 
una sèrie de crítiques a aquest:  

- Considera que caldria haver ratificat pel ple aquest contracte, malgrat que no fos 
obligatori i demana que així es faci.   

- Defensa la posició del seu grup contrària a què s’externalitzi la gestió del medi 
ambient i demana que es modifiqui la plantilla per incloure una plaça de tècnic de 
medi ambient. Adverteix que, si com es probable en les properes eleccions cap de 
les formacions obté majoria absoluta i el seu grup resulta decisiu, la Regidoria de 
medi ambient serà una matèria que caldrà negociar molt a fons. Considera 
excessiu el cost del projecte. Creu que s’ha desaprofitat una oportunitat per fer 
costat a les entitats i que El Pelac hagués pogut gestionar l’Agenda 21.  

- Des de la seva experiència com a jurista amb 15 anys d’experiència en 
contractació administrativa i 9 des del sector públic, li sembla increïble que el plec 
no fixi ni l’horari ni la dedicació dels consultors ni que tampoc s’hagi exigit un 
advocat a l’equip redactor.  

- Estima que el projecte no permetrà donar continuïtat a l’Agenda 21 una vegada 
els consultors acabin el seu treball.  

- Demana que es treballi en aquests temes a llarg termini i no només a curt i que 
s’informi a la ciutadania d’aquestes despeses.  

Sr. Guilera: Replica al Sr. Riverola en els termes següents:  

- La ratificació pel Ple no és obligatòria, l’important és donar la informació, cosa 
que s’ha fet. 

 - No acaba d’entendre l’especial interès del Sr. Riverola a crear una nova plaça, la 
qual pel que sembla haurà de resoldre tots els problemes de l’Ajuntament, malgrat 
que mai ha revelat quines serien les seves funcions. Recorda que el medi ambient 
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és una matèria transversal i que no ha de ser deixada únicament en mans d’un 
tècnic, sinó que és funció de tots els responsables municipals.  

- Quant a la qüestió de la correcció del ple, diu no ser un especialista en dret de 
contractació com el Sr. Riverola, però si que creu que el plec és totalment correcte 
i específicament, sobre l’assessoria jurídica en l’execució del contracte, hi ha una 
clàusula que preveu que això es realitzarà des de les mateixos serveis municipals.  

-Convé en què no es tracta d’un POUM barat, però cal tenir en compte que es 
redacta a més l’Agenda 21 i que s’ha volgut obtenir un document tècnicament mol 
bo i exigent.  

- Exposa diversos exemples de municipis que han licitat el seu POUM sense 
l’agenda 21, durant ells darrers temps, i que es mouen amb pressupostos 
equivalents als de la Palma.  

Sr. Riverola: Critica que aquesta qüestió s’hagi tracta al ple únicament per la iniciativa del seu 
grup. Nega cap obsessió envers la plaça de tècnic de medi ambient, la qual sia 
imaginarse-la com la d’un coordinador.  

Sr. Batlle:  Diu que li extraña que havent-se acomiadat amb tanta celeritat l’equip anterior ara 
s’hagi trigat un any i mig en arribar a aquest concurs. Afirma que li va sorprendre 
saber que un dels models dels quals s’havia partit per fer el plec era la ciutat 
Madrid i que això comporta “volar” massa alt i gastar molts diners. Destaca que el 
pressupost d’aquesta revisió hagi passat de 12 a 37 milions de pessetes. Afirma 
haver-se llegit la Carta d’Aalborg, que és una ciutat que està a Dinamarca, segons 
afirma, però que li sembla excessiva per a un poble de 3.000 habitants.  

Sr. Gràcia: Considera que la iniciativa del Sr. Riverola té la virtut de posar a debat un tema 
molt important com és el d’un concurs que puja uns 33 milions i mig de pessetes.  

Considera que el mecanisme de selecció ha estat raríssim, atès que es demana 
que es redactin unes primeres idees sobre l’ordenació de la Palma en un termini 
reduït de 15 dies. Recorda que ja estava contractat un equip redactor, que l’actual 
govern va fer fora i que bona part del projecte que el seu govern havia dut a terme 
estava subvencionat per la Generalitat. Recorda a més que amb aquest equip 
redactor anterior ja es van mantenir diverses reunions abans de les darreres 
eleccions, però que aleshores a CIU no li va interessar col.laborar, cosa que 
demostra un determinat estil de fer política. Demana al Sr. Guilera que tingui 
respecte al ple i que no oblidi el que el Sr. Riverola li ha demanat a la seva 
iniciativa no és un gest simbòlic. Demana saber quantes empreses s’hi ha 
presentat.  

Assegura que els exemples proporcionats pel Sr. Guilera de licitacions equivalents 
no ho son tals atès que es tracta de municipis força diferents.  

Sr. Guilera: Replica al Sr. Gràcia dient que ha de quedar molt clar que en cap cas el seu 
govern va fer fora l’anterior equip redactor.  

L’equip anterior va renunciar al seu contracte per la seva pròpia voluntat, quan, a 
la vista de com havien treballar l’avantprojecte de pla general, se’ls va exigir que 
assolissin els nivells que demana la legislació vigent.  

Nega que el seu grup no colaborés a les reunions que es van celebrar sobre el 
planejament general al mandat anterior.  
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Respon que s’han presentat 3 ofertes al concurs, les mateixes que al concurs  que 
es va convocar al mandat anterior. 

Nega qualsevol menyspreu al ple municipal i i explica que el que s’està fent es 
donar la informació que correspon. A més, diu que hi ha moltes maneres de donar 
informació i que el Ple no és la única. El Ple no és un mitjà de informació, sinó un 
òrgan que pren decisions. 

Votacions:  Sotmesa a votació la proposta de resolució dalt transcrita, queda rebutjada pel 
resultat següent: 

  Vots afirmatius: 5 (ELP-PSC, CLPC i ERC) 
  Vots negatius: 6 (CiU) 
  Abstencions: 0  

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

D.19. Precs i Preguntes 

Resposta del Sr. Segura a diverses preguntes que van quedar sense resposta al Ple anterior:

La partida d’imputació del projecte “La Palma  sostenible i de qualitat”, és la 4.60 i 
presenta l’any 2005 un crèdit definitiu de 100.000 euros. 

La concessió del Patufet ara per ara representa un cost nul per a l’Ajuntament. Es 
financia amb les tarifes que paguen els pares, amb els preus del menjador i amb la 
subvenció que prové de la Generalitat. Només en cas de dèficit per una reducció 
molt significativa del nombre d’alumnes l’Ajuntament hauria d’assumir una 
subvenció complementària. S’està realitzant la primera liquidació i s’ha apreciat 
que no hi ha dèficit. L’estudi econòmic realitzat demostra que existeix el marge 
suficient perquè pràcticament no hi hagi dèficits. 

Incidències: Durant la intervenció del Sr. Segura, el Sr. Riverola i es reincorpora posteriorment, 
sense haver obtingut prèviament l’autorització de l’alcalde. 

Prec 1:

Sr. Batlle: Vol que consti la seva felicitació a la persona que redacta les actes atès que el seu 
nou format és molt més llegible. 

Prec 2:

Sr. Batlle: Demana que es faci complir el contracte de TMA en matèria de recollida a tots els 
nuclis urbans i també en la retirada de les restes d’esporga a Can Vidal. 

Pregunta 1:

Sr. Gràcia:  Demana si s’han rebut els informes preceptius per a la instal.lació de les línies 
d’alta tensió, si s’han cobrat la segona part del cànon i en cas d’impagament si 
això invalida el conveni. 

Resposta a la pregunta 1:

Alcalde: Respon negativament a les tres preguntes i diu que s’està treballant amb Fecsa 
per soterrar el transformador que hi ha al costat del polisportiu. Considera que atès 
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el retard de les administracions que havien d’informar i la bona voluntat de la 
companyia elèctrica es pot entendre que s’ha produït una novació que la situació 
no perilla amb l’incompliment. 

Rèplica del Sr. Gràcia a la pregunta de l’alcalde: 

Precisa que el seu grup no es que tingui un especial interès per cobrar, atès que 
es tracta de cobrar a canvi d’un mal conveni , sinó que el que es vol és que no es 
facin les línies d’alta tensió.

Alcalde:  Precisa que les línies passarien igualment encara que no s’hagués arribat al 
conveni.

Pregunta 2:

Sr. Gràcia: Demana en quin estat es troba l’adjudicació del projecte de la nova rectoria.

Resposta a la pregunta 2:

Sr. Guilera: Respon que s’està treballant amb la Parròquia a per introduir determinades 
matisacions al projecte definitiu.  

Pregunta 3:

Sra. Joaniquet: Demana com es troba la llicència de primera ocupació de la plaça Puigmajor.  

Demana si es pensa fer alguna actuació en relació amb els espais sota coberta, 
els quals assegura que no s’ajusten a normativa. 

Resposta a la pregunta 3:

Sr. Guilera:  Respon que encara no s’ha presentat el projecte “as built” i que el retard de les 
obres sembla deure’s  a la responsabilitat de la companyia elèctrica, amb la qual 
s’estan mantenint converses per verificar aquest extrem. Precisa que l’Ajuntament 
no té una capacitat d’intervenció directe, encara que si cal s’arribarà a l’execució 
forçosa.

Afegeix que la Verificació de la legalitat dels espais sota coberta es realitzarà a 
partir de la presentació del projecte “as built”. 

Pregunta 4:

Sr. Batlle:  Demana si té llicència una activitat de contenidors, runes i formigoneres, que es 
troba a l’entrada del poble, entre el polígon industrial de Can Mascaró i la variant. 

Resposta a la pregunta 4:

Alcalde: Diu desconèixer en aquest moment  si aquesta activitat gaudeix de llicència, i que 
no té molt clar l’emplaçament al qual es refereix el Sr. Batlle, però que en tot cas 
farà les investigacions pertinents i,  si escauen, es prendran les mesures que 
corresponguin.  

Pregunta 5:

Sr. Batlle: Demana a què es deu l’existència de gran quantitat de materials de construcció a 
l’entrada del nucli urbà a l’alçada del pont. 
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Resposta a la pregunta 5:

Alcalde: Respon que creu que el Sr. Batlle s’està referint a una acumulació temporal de 
materials i terres per a l’obra del revolt, la qual desapareixerà quan conclogui 
aquesta obra. 

Pregunta 6:

Sr. Batlle: Demana que es prenguin mesures per evitar que es vegin les canonades que hi ha 
entre el mur situat a l’entrada del nucli urbà a ma dreta i l’edifici que es troba en un 
plànol superior. 

Resposta a la pregunta 6:

Alcalde: Convé amb el Sr. Batlle sobre la necessitat d’aquest mur, però que ara per ara no 
disposa encara de la consignació pressupostària que ha de permetre solucionar 
aquest problema. 

Pregunta 7:

Sr. Batlle: Demana si es deu a un error de projecte o, a un manca de pressupost el fet que 
només s’hagi fet una part de vorera de l’avinguda de Catalunya a la part superior 
del nucli en direcció a Corbera. 

Resposta a la pregunta 7:

Sr. Guilera: Respon que no es tracta ni d’un error de projecte ni d’un exhauriment del 
pressupost. El que s’ha volgut fer és exclusivament fer la vorera allà on no hi 
havia. Explica que al final d’aquest tram la vorera és més estreta perquè hi haurà 
una zona d’aparcament de cotxes. 

Pregunta 8:

Sr. Gràcia: Demana si s’ha utilitzat per a la realització de les obres a les quals s’ha referit la 
pregunta del Sr. Batlle el projecte d’urbanització de l’avinguda Catalunya que es va 
realitzar durant el govern de la seva formació. 

Resposta a la pregunta 8:

Sr. Guilera: Respon que s’ha fet servir part d’aquell projecte amb modificacions que ha 
introduït l’arquitecte municipal. 

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 onze de març  de dos mil cinc, amb el vist-i-plau de l'alcalde Josep Maria 
Llop i Rigol. 

L’alcalde,    El secretari, 
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ABREVIATURES: 

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. 


