ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10/12 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2012.
A la Palma de Cervelló, el dia 9 de novembre de 2012, essent les 20 hores i 1 minut, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Xavier González Alemany, i
assistits per mi, el sotasignant secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els
senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio
Obiols, Josep Maria Llop Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera Planas, i Ma. Carme SáenzTorre Jurado.
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 d’actes anteriors:
- Ple ordinari número 8, de 14 de setembre de 2012.
- Ple extraordinari número 9, de 29 d’octubre de 2012.
2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per
l’exercici 2013. Aprovació provisional.
3. Modificació de pressupost 2012: modificació de crèdit número 5/12.
4. Moció per a la creació d’un estat propi per Catalunya.
5. Precs i preguntes.

1. Aprovació d’actes anteriors
Ple número 8, de 14 de setembre de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres
consistorials presents.
Ple número 9, de 29 d’octubre de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres
consistorials presents.

2. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per
l’exercici 2013. Aprovació provisional.
“ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

1

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i
següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre bens immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general.
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius
i d’utilització de dependències municipals
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries i
altres residus urbans
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•

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i venda ambulant.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:
•
•
•
•
•
•

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre bens immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general (correspon amb l’Ordenança Fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de
Barcelona)

Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació
de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
•
•
•
•
•
•

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre bens immobles
Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès
general (correspon amb l’Ordenança Fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de
Barcelona)

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
La Palma de Cervelló, 6 de novembre de 2012
Xavier González i Alemany
Alcalde “
Els precedents acords han estat aprovats amb els 5 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra i
Judith Rubio Obiols.
Han votat en contra els 4 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas,
Judith Menal i Tolsa i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: defensa la proposta
de modificació atès que les primeres ordenances només són una adaptació al text de les
ordenances tipus de la Diputació de Barcelona. Explica que en relació a la taxa per tramitació
de llicències urbanístiques s’estableix una quota mínima de 30 euros, i que no es suprimeix dita
taxa perquè és una manera de controlar les obres que es fan al municipi. També es decideix
cobrar una quota de 100 euros per la utilització de la sala de plens per a casaments. La taxa
d’ocupació de la via pública es modifica per millorar el seu funcionament i es tindran en compte
els metres quadrats d’ocupació no els linials. També es modifica l’ordenança relativa a la
recollida d’escombraries: l’ajuntament deixa de cobrar la taxa pel tractament dels residus i la
cobrarà l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que serà qui farà la gestió i qui prestarà el servei.
Aquest cobrament es farà a través del rebut de l’aigua, per tant, la taxa per a la recollida
d’escombraries es redueix perquè l’ajuntament no paga el seu tractament. Aquest canvi
beneficiarà alguns usuaris i perjudicarà a d’altres perquè els criteris de cobrament que aplica
l’AMB són diferents als que aplicava l’ajuntament. La taxa municipal es redueix en un 40%,
aproximadament.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: exposa que no
han tingut temps per estudiar les ordenances fiscals perquè no se’ls va passar la documentació
en el moment oportú. Opina que es podria millorar l’ordenança reguladora de la taxa per a la
tramitació de llicències d’obres ja que els costos del control són superiors als ingressos. Pel
que fa a l’ordenança de les escombraries, exposa que s’hagués pogut acurar més en la
proporcionalitat de la reducció. Sembla que hi ha massa habitatges que veuran incrementats
els seus impostos. Atès que el poble no és massa gran, es podria fer un estudi més detallat per
obtenir una taxa més equitativa. Finalitza dient que l’IBI pujarà, tot i que el tipus es mantingui,
per l’augment derivat de la revisió cadastral.

3. Modificació de pressupost 2012: modificació de crèdit número 5/12.
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 5/2012
Per poder fer front a les obligacions i necessitats de l’ajuntament s’ha de tramitar l’expedient de
suplement de crèdit i crèdits extraordinaris que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
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La normativa jurídica està recollida fonamentalment 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 del RD 500/1990.
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/12, que inclou les següents
modificacions:
Modificació pressupost de 2012

1.Modificacions del pressupost de despeses

81.224,00

1.1 Suplements de crèdit
Aplicació

81.224,00
Descripció

011/91100

Deute públic. Amortització préstecs.

011/31000

Interessos deute públic.

Consignació inicial

Proposota
Consinació
d'increment
definitiva
79.584,00
1.640,00

2. Modificacions del pressupost d'ingressos

81.224,00

2.1 Nous o majors ingressoss
Concepte

81.224,00
Descripció

Consignació inicial

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de
116 Naturalesa Urbana

40.000,00

33.250,68

73.250,68

130 Impost Sobre Activitats Econòmiques

70.500,00

35.058,00

105.558,00

207.260,00

12.915,32

220.175,32

470 Empreses privades

Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte
al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els crèdits de les
partides que s’han indicat.
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La Palma de Cervelló, 26 d’octubre de 2012
L’alcalde
Xavier González Alemany “

Els precedents acords han estat aprovats amb els 5 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra i
Judith Rubio Obiols.
S’hi han abstingut els 4 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas,
Judith Menal i Tolsa i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: explica que la
modificació de pressupost s’ha de fer perquè cal incrementar la partida d’amortització de
préstecs. Hi ha unes partides d’ingressos que s’incrementen i, en base a això, es pot fer la
modificació. Augmenten els ingressos derivats de les plusvàlues i l’IAE. La despesa
s’incrementa per fer front als pagaments dels préstcs contrets per pagar els proveïdors. I, en
part, no es paga els proveïdors perquè la Generalitat no ingressa el que deu.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: exposa que el
dia a dia de l’ajuntament econòmicament es gestiona de manera deficient. S’haurien
d’implementar mesures d’estalvi. L’ajuntament és responsable de les seves despeses i de la
gestió de la tresoreria.

4. Moció per a la creació d’un estat propi per Catalunya.
“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS LA PALMA SEMPRE I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER
A LA CREACIÓ D’UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA
Atès el context nacional que viu Catalunya, i a la greu situació social i econòmica que pateix tot
el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol, presentem
la present moció per a declarar la vila de la Palma de Cervelló com a territori català lliure i
sobirà, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana estableixi la legislació
d’un futur estat català lliure, democràtic i social. Mentrestant, i de manera provisional, resta
vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit internacional que empara i
protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur.
Amb la consulta popular democràtica duta a terme el 25 d’abril de 2010, i organitzada per la
plataforma “la Palma Decideix”, la Palma de Cervelló forma part dels 553 municipis del
Principat que ja l’han fet. En aquesta consulta els palmarencs i palmarenques van expressar el
seu sentiment majoritari a favor de la Independència de Catalunya, amb el 86.20% dels vots a
favor i amb una participació del 26.40% de les persones convocades.
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres
supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. Al mateix temps, ha incomplert i segueix
incomplint de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la
Generalitat de Catalunya, fet que genera una important distorsió en la seva imatge
internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats
pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a l’Estat Espanyol
uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels
ajuntaments. A més, ara s’anuncia des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis
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legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Amb sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió
la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement
mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català,
dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin mostrar-se al món segons la seva
identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces permanents de
sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i
competencial de Catalunya, i l’últim rebuig a la proposta de pacte fiscal per part del President
del govern central fan que el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre
decidit el camí cap a la seva emancipació nacional.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva
cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats dels
present i afrontar el futur amb esperança.
És per tots aquests motius, i per a preservar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i especialment el dels veïns i veïnes de la Palma de Cervelló i, per tal d’impedir que
l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de
degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les
classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests
moments històrics que ens està tocant viure.
Per tot això, els grups municipals la Palma Sempre i Convergencia i Unió proposen al ple de
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló els següents acords:
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica.
Segon.- Declarar el municipi de la Palma de Cervelló com a territori català lliure i sobirà i, a
l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la legislació i els
reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.
Tercer.- Instar als partits polítics que en el seu programa electoral incloguin la creació d’un
Estat Propi Independent.
Quart.- Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya l’anunci i divulgació a tota la comunitat
internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya.
Cinquè.- Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal de:
Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la senyera quadribarrada, l’europea i
l’estelada fins el dia de la independència.
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que
limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a
realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea, per
tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus jurídic.
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Sisè.- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a totes aquelles
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals
de Catalunya i de la seva emancipació de l’Estat Espanyol. Mostrar a través de l’Associació de
Municipis perla Independència i, conjuntament amb ella, el nostre suport a l’estratègia i accions
de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.
Setè.- Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de
territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a
poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del
que avui és el Principat de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera,
sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels
Països Catalans.
Vuitè.- Finalment, des de La Palma de Cervelló, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs
l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els
ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
Novè.- Notificar-ho al: el President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur
Mas i Gavarró; a la Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de
Gispert i Català; als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups
parlamentaris del Congreso de los Diputados; al President de la Comissió Europea, senyor
José Manuel Durào Barrosso; al President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz; al
Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon; a l’Associació de Municipis per
la Independència; a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya .
La Palma de Cervelló, 5 de novembre de 2012 “
La precedent moció ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials presents.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: afirma que cal
donar suport al moviment de defensa de l’estat propi. Hi ha estudis que diuen que Catalunya
tindria més recursos si fos independent. Quanta més gent treballi de forma compromesa i
pacíficament per la causa, millor.
Xavier González Alemany, alcalde: agraeix la feina de la gent que està treballant per la
causa.

5. Precs i preguntes.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: formula vàries
qüestions: per què s’ha renunciat a certes subvencions; per què s’ha canviat l’empresa que
gestiona les assegurances; com s’ha fet la contractació del manteniment de l’enllumenat públic;
si es prendrà alguna mesura respecte l’enllumenat que no funciona; les voreres del carrer Cadí;
en què consisteix l’aportació de l’AMB de 61.000 euros; obres i dipòsits d’aigua de la
urbanització Can Vidal.
Xavier González Alemany, alcalde: respon que s’ha renunciat a les subvencions sobre
millores energètiques perquè no s’ha assolit tot el finançament necessari; que la correduria s’ha
canviat perquè ofereixen millors preus; la subvenció de l’AMB es destina a despeses corrents;
les obres dels dipòsits de Can Vidal es faran a càrrec de les inversions del contractista del
servei de subministrament d’aigua potable.
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David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: respon respecte
els temes de via pública. L’empresa que feia el manteniment de l’enllumenat públic va tancar i
es va haver de contractar per urgència. Mentre no es fa el concurs definitiu, es van demanar
diferents pressupostos al municipi i es va escollir qui s’ajustava més a les necessitats del
municipi. Respecte l’enllumenat del carrer Alberes i les voreres lliscants del carrer Cadí, s’està
treballant per reparar els problemes.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: prega es
mantingui en condicions la sala de plens atès que està bruta. Manifesta que creu que hi ha una
important deixadesa vers els drets del grup de l’oposició, sense entrar en els mínims legals,
sinó en una simple qüestió de consideració.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: afegeix que
no es pot fer el seguiment i el control de la documentació municipal perquè hi ha actituds
obstruccionistes per part de l’equip de govern. Diu que els regidors han de de poder consultar
els documents íntegrament quan ho necesiten. Formula també 3 preguntes: quins requisits es
fan servir per a la contractació dels membres de la brigada; com es planteja l’exercici 2013
sense els ingressos de Ciments Molins; si hi ha factures pendents de pagar.
Xavier González Alemany, alcalde: respon que no proporcionen més informació sobre el
registre general d’entrada perquè no en tenen més, i el seu contingut depén de la informació
que els treballadors municipals introdueixen en el programa.
Francesc Cortés Roca, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: respecte la
contractació del personal de la brigada, informa que s’ha fet mitjançant un procediment públic
en el qual els serveis socials han fet la selecció. En relació a la contractació del passat mes
d’agost, aquesta va ser una contractació urgent a través de la borsa de treballde l’ajuntament.
Recorda que hi havia la urgència de la inauguració de l’escola nova.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal La Palma Sempre: respon que sí que hi
ha factures pendents de pagar. Respecte el pressupost de l’any 2013, informa que s’està fent
un esforç per aconseguir finançament d’altres administracions per a les despeses corrents de
l’ajuntament, i que no hi haurà grans ajustos.

I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 22 hores i 2 minuts, el Sr. alcalde aixeca
la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta.
L’alcalde
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