ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/12 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2012.
A la Palma de Cervelló, el dia 9 de març de 2012, essent les 20 hores i 5 minuts, 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, José Lombardía Pérez, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith Menal
Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar el següent punt de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes anteriors:
-Ple número 2, de 27 de gener de 2012.
-Ple número 3, de 22 de febrer de 2012.
2. Aprovació de les esmenes a les actes de delimitació del terme municipal amb els municipis
de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.
3. Donació de compte de l’acord de la junta de govern local de data 14 de juliol de 2011,
aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2010.
4. Adhesió al conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en
l’àmbit territorial de Catalunya.
5. Moció que presenta el grup municipal de La Palma Sempre, per rebutjar les retallades del
Departament d’Educació.
6. Moció que presenta el grup municipal de La Palma Sempre, en suport a l’escola catalana.
7. Precs i preguntes.

1. Aprovació d’actes anteriors
-Ple número 2, de 27 de gener de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres
consistorials presents, després de retirar, a petició de la regidora Judith Menal, l’última frase de
la seva intervenció al punt número 2 de l’ordre del dia.
-Ple número 3, de 22 de febrer de 2012: s’aprova l’acta per unanimitat dels membres
consistorials presents.

2. Aprovació de les esmenes a les actes de delimitació del terme municipal amb els
municipis de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES ESMENES A LES ACTES DE
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL AMB ELS MUNICIPIS DE SANT VICENÇ DELS
HORTS I PALLEJÀ.
MOTIVACIÓ
En data 16 de març de 2005 i 20 d’abril de 2007 es va procedir a la signatura de les actes
d’atermenament entre l’Ajuntament de La Palma de Cervelló i els municipis de Sant Vicenç dels
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Horts i Pallejà, respectivament, amb la intervenció de la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques.
Mitjançant acord de ple adoptat en sessió ordinària d’11 de maig de 2007 es van aprovar les
actes de delimitació del terme municipal amb els municipis de Sant Vicenç dels Horts i de
Pallejà.
Com a conseqüència de l’assenyalament de les fites es van observar incoherències que calia
esmenar.
En data 12 de gener de 2012 es formulen les esmenes a les actes de delimitació entre els
termes municipals de la Palma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts i de la Palma de Cervelló i
Pallejà que corregeixen les incoherències esmentades .
FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l’art. 38, 39 i 40 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals.
Atès que l’art. 47.2.c) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme municipal.
DISPOSICIÓ
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer: APROVAR l’esmena a l’acta d’atermenament practicat entre els municipis de La Palma
de Cervelló amb Sant Vicenç dels Horts, fotocòpia de la qual s’adjunta com a annex a aquest
acte.
Segon: APROVAR l’esmena a l’acta d’atermenament practicat entre els municipis de la Palma
de Cervelló amb Pallejà, fotocòpia de la qual s’adjunta com a annex a aquest acte.
Segon: FACULTAR al Sr. Alcalde per a l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a
promoure l’efectivitat d’aquests acords.
Tercer: NOTIFICAR a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, i als ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i Corbera de Llobregat aquest
acord.
Xavier González Alemany
Alcalde
La Palma de Cervelló, 5 de març de 2012”

Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez.
S’hi ha abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
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3. Donació de compte de l’acord de la junta de govern local de data 14 de juliol de 2011,
aprovant la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2010.
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 14 DE JULIOL DE 2011, APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2010.
Es dóna compte al Ple de l’acord de la Junta de govern Local de data 14 de juliol de 2011 que
tot seguit es transcriu:
PROCEDIMENT
Codi: 03.301.10
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2010. Aprovació.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa a la Junta de govern, que actuant per delegació seva, de conformitat amb el
cartipàs municipal vigent, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2010 en els termes que
figuren incorporats a l’annex d’aquest acte.
Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord amb
l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril.
Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.
L’alcalde,
Xavier González i Alemany
La Palma de Cervelló, 1 de març de 2012”
El Ple se’n dóna per assabentat.

4. Adhesió al conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà
en l’àmbit territorial de Catalunya.
“PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN
MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE CATALUNYA
PROCEDIMENT
Codi: 07.701.12.01
Denominació: Adhesió a conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al
ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
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MOTIVACIÓ
Atès que l’any 2007 es signà el conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció
al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
Vist el protocol d’adhesió a l’esmentat conveni.
És proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
DISPOSICIÓ
Primer.- Aprovar el protocol d’adhesió al conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció
al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya que s’annexa a aquesta proposta.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
La Palma de Cervelló, 6 de març de 2012
L’alcalde
Xavier González i Alemany”
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez.
S’hi ha abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.

5. Moció que presenta el grup municipal de La Palma Sempre, per rebutjar les retallades
del Departament d’Educació.
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE, PER REBUTJAR
LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Antecedents
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament
d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de
Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va comprometre a
unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola Bressol municipal i 600
euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 2010-2011.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les
aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants
per al passat curs 2010-2011.
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació del
Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any 2010,
que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident
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incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis
municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.
Atès que aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels acords,
suposa un greu prejudici pels ajuntaments que fan en la tasca educativa molt més del que els
correspon, assumint la despesa de serveis no obligatoris que la Generalitat no assumeix.
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació de
la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als
ajuntaments.
Atès que l’incopliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans pel
manteniment d’aquests serveis municipals.
Atès que no compartim l’anunci de retallada pressupostària del Govern de la Generalitat sobre
la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i les
formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis
afectats en ple període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de
lleialtat entre administracions.
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els petits i
mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur d’escoles bressol i
escoles de música i dansa.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places d’escola
bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places públiques
noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el
sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat
política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el
valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui
accedir.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal De La Palma Sempre proposem al
ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer.- Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs
2010-2011.
Segon.- Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta
Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i
Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre
ajuntament fins al curs 2010-2011.
Tercer.- Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres d’ensenyament
musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les entitats municipalistes
pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els equipaments municipals.
Quart.- Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a totes les
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associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de
Música i Dansa del municipi.
La Palma de Cervelló a 9 de març de 2012”
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez.
S’hi ha abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que s’hi
abstindran perquè no han tingut temps per analitzar la moció i consensuar-la.

6. Moció que presenta el grup municipal de La Palma Sempre, en suport a l’escola
catalana.
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE EN SUPORT A
L’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua
vehicular de I'ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment.
Aquest fet atempta clarament contra el model d'escola catalana, un model educatiu que ha
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de
llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió Iingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules han
donat forca i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en
I’informe PISA 2009 de I'OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues
llengues oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot, superior a la mitjana de
I'estat espanyol.
Aquest rnodel educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal.liar el greu desequilibri que viu el
català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals,
alhora que s'ha demostrat eficaç en I'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i
pobles.
Per tot això, el Ple de I'Ajuntament pren els acords següents:
Primer: Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el sistema d'immersió
lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota
la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes
sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d'Educació de Catalunya, pel que fa a la llengua vehicular i d'aprenentatge i I'ensenyament.
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Quart: Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, al govern català, al govern espanyo! i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així corn a la plataforma
Somescola.cat, impulsora d'aquesta iniciativa.
La Palma de Cervelló a 9 de març de 2012”
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier
González Alemany, Joan Gràcia Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez.
S’hi ha abstingut els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera Planas, Judith
Menal Tolsa, Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
José Lombardía Pérez, regidor del grup municipal de La Palma Sempre: diu que és una
bona proposta i que és falç que la gent no sàpiga castellà a Catalunya. Suggereix tancar la
porta definitivament d’aquest problema.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: torna a reclamar
que es passin abans les mocions per estudiar-les i arribar a acords.

7. Precs i preguntes.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: demana més
informació per poder exercir els seus drets com a regidors de l’oposició. També pregunta si es
posarà un aparcament de motos al carrer Joan XXIII.
Xavier González Alemany, Alcalde: contesta que cap veí ha fet aquesta sol.licitud.

I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 36 minuts, el Sr. Alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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