ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE NÚMERO 3/12 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE
2012.
A la Palma de Cervelló, el dia 22 de febrer 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, Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa i Beatriz Gallego
Rico. Excusen la seva assistència el senyor Josep Maria Llop i Rigol i la senyora Ma. Carme
Sáenz-Torre Jurado.
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:
ÚNIC.- Esmena del text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Palma de
Cervelló. Aprovació.
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.
Han votat en contra els 3 regidors senyors Albert Guilera Planas, Judith Menal Tolsa i Maria
Beatriz Gallego Rico.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González Alemany, Alcalde: diu que interessa passar aquests acord per ple el més
aviat possible perquè, al mateix temps, tant aviat com sigui possible, la Comissió d’Urbanisme
de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana aprovi definitivament el POUM, per acabar amb l’actual
situació transitòria i d’inseguretat jurídica. També diu que es proposa la introducció d’unes
esmenes menors derivades de l’informe de carreteres i la correcció d’uns petits errors
materials.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: diu que votaran
en contra per congruència amb la seva postura; no estan d’acord amb els resultat final i perquè
en aquest últim tram de tramitació no se’ls ha tingut en compte.
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: remarca la
manca d’informació que tenen i que no han tingut temps per estudiar la qüestió, i més veient la
importància del tema.
Xavier González Alemany, Alcalde: acaba remarcant que la convocatòria no s’ha pogut fer
abans perquè no tenien l’informe i que les modificions són menors, i la urgència justificada per
les implicacions d’estar en la situació actual de transició.

I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 25 minuts, el Sr. Alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
L’Alcalde
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