ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 12 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2015
A la Palma de Cervelló, el dia 18 de setembre de 2015, a les 20.03 hores, 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 sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els
senyors, Francesc Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar
Olivas, Josep M. Llop, Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judith Guillem
Gimeno, Enric Bellver Ballester, i excusa la seva absència Pedro Ardoy Aibar.
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 de les actes anteriors:
Ple extraordinari número 9, de 13 de juny de 2015
Ple ordinari número 10, de 10 de juliol de 2015
Ple extraordinari número 11, de 31 d'agost de 2015
2. Proposta d’acord de modificació de la relació de llocs de treball
3. Proposta d’acord de modificació del cartipàs municipal
4. Proposta d’acord d’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2016
5. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de
gener de 2015
6. Moció de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per a l’adhesió a la xarxa de ciutats
i pobles refugi per a l’acolliment de persones refugiades
7. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia+55”, proposta impulsada per
la UGT de Catalunya.
8. Moció de rebuig al Pla Director Urbanístic (PDU) d’àmbits d’activitat econòmica del
delta del Llobregat que va aprovar inicialment la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona en sessió de 5 de maig de 2015 i que afecta
diverses zones de Viladecans.
9. Precs i preguntes

1. Aprovació de les actes anteriors
Ple extraordinari número 9, de 13 de juny de 2015
Ple ordinari número 10, de 10 de juliol de 2015
Ple extraordinari número 11, de 31 d'agost de 2015
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Votació, aprovades per unanimitat, amb correcció d’alguns errors materials.
2. Proposta d’acord de modificació de la relació de llocs de treball
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

MOTIVACIÓ
La implementació de la Relació de llocs de treball ha posat de manifest que les valoracions
d’alguns llocs de treball havien de rebre correccions puntuals en la funció de les tasques
efectivament desenvolupades.
S’ha considerat adient formular les alteracions següents:
-

Lloc d’agent de la Policial Local: incrementar en 10 punts la responsabilitat funcional,
en raó a què l’escassa dimensió del cos fa que hagin d’assumir les tasques pròpies
del seu lloc de treball (en cap cas tasques alienes o que impliquin comandament)
amb un nivell elevat d’autonomia respecte a la direcció del cap.

-

Peó de brigada qualificat: incrementar en15 punts el nivell de coneixements
complementaris, en raó a la pluralitat de tasques de funcionament que han
d’assumir, i en 20 unts la complexitat tècnica, per tal d’adequar-la a les condicions
d’aquelles que efectivament desenvolupa.

Les modificacions de les valoracions s’han traslladat a la relació de llocs de treball.
La modificació ha estat negociada col·lectivament i ha rebut el vistiplau de la representació
sindical a la mesa de negociació.
DISPOSICIÓ
L’alcalde proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer. Modificar la relació de llocs de treball en els termes que figuren com a annex a
aquest acord.
Segon. Publica aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler municipal d’edictes.
Tercer. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona, o potestativament, per mitjà de recurs de
reposició davant del ple, si bé els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a dret.”
Intervencions:
EL Sr. Alcalde llegeix la proposta.
El Sr. Josep Maria Llop diu que és un tema important que s’arrossega del mandat anterior.
En aquell moment es va repartir el sou de la funcionària que es jubilava. Ara s’incrementa el
sou de la policia i un peó. La forma en que s’ha fet és millorable. No tenen evidències que
els treballadors estiguin en contra ni a favor. S’abstindran perquè són crítics.
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El Sr. Xavier González diu que existia des de feia temps l’obligació d’aprovar aquest
instrument. Era d’obligat compliment. El sistema de valoració es basa en criteris de la
Diputació de Barcelona. La feina s’ha fet tal com s’havia de fer. S’han fet uns petits ajustos i
tothom ha estat d’acord.
El Sr. Enric Bellver remarca la manca de comunicació i no s’oposaran per què tampoc tenen
constància de desacord per part dels treballadors.
El Sr. Francesc Cortés diu que el procés s’ha gestionat de manera transparent. Ha estat un
procés llarg en la qual han participat els treballadors. No procedeix crear aquest tel de dubte
sobre el procediment.
Votació, 6 vots a favor per part dels regidors de LPS I ERC, i 4 abstencions per part dels
regidors de CIU.
3. Proposta d’acord de modificació del cartipàs municipal

“Codi: 1.123.15.01
Denominació: Modificació de les Mesures organitzatives competència del Ple per al
mandat municipal resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

DISPOSICIÓ
Primer.- Disposar que la Cinquena mesura té el següent contingut:
“CINQUENA. Comissió de Participació
1. La Comissió de Participació és un òrgan col·legiat, deliberant, sense funcions decisòries,
integrat per l’alcalde o regidor en qui delegui i un regidor designat per cada grup municipal. A
les sessions hi podran assistir els tècnics que determini l’alcalde, a iniciativa pròpia o d’algun
dels regidors membres.
2. És funció de la Comissió de Participació assessorar l'alcalde en les qüestions d'ordre del
Ple municipal i, en especial emetre la seva opinió quant a la celebració de sessions
plenàries fora de la Casa de la Vila, presentar mocions al Ple, tractar i rebre informació
sobre el desenvolupament dels projectes i propostes d'interès general per a la ciutat i sobre
la programació general de l'actuació municipal.
3. A les reunions de la Comissió assistirà el secretari de la Corporació quan se'l requereixi
per l'alcalde a petició d'algun dels seus membres, exclusivament als efectes de donar fe dels
acords, informes o recomanacions. El secretari podrà delegar aquesta funció en un
funcionari municipal.
4. La Comissió de Participació es constituirà en tres supòsits:
-

quan la convoqui l’alcalde a iniciativa pròpia.
quan la convoquin dos dels seus membres, amb un màxim de 12 convocatòries a
l’any.
quan la convoquin tres membres.
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5. La Comissió de Participació pot emetre informes o recomanacions que s'adoptaran per
majoria simple. S’aixecarà acta de cada sessió.
6. La Comissió de Participació es considerarà constituïda amb la presència de l’alcalde més
dos regidors municipals.
Segon.- Modificar l’apartat novè de les mesures, quedant redactat de la següent manera:
“NOVENA. Assignacions als grups municipals
Les assignacions econòmiques previstes per als grups municipals seran de 600 euros/any
per grup i 100 euros/any per regidor. Els portaveus de cada grup presentaran una instància
dins de l’any natural en la qual indicaran el compte corrent on cal procedir a fer la
corresponent transferència.”
Intervencions:
El Sr. Xavier González defensa la proposta. Remarca que la cinquena mesura va quedar
sobre la taula pendent d’arribar a un acord entre tots els grups. Ara es crea la comissió de
participació.
El Sr. Enric Bellver vol felicitar a tots els grups per poder posar-se d’acord. Felicita a l’equip
de govern que ja que en un principi no estaven a favor de la modificació del punt nové.
El Sr. Josep Maria Llop recorda que la proposta original tenia mancances des del punt de
vista de la participació. La seva proposta es recull en la proposta que es sotmet a debat. Des
de convergència tindran esperit contructiu.

Votació: Aprovat per unanimitat.

4. Proposta d’acord d’aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2016

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS
PER A L’ANY 2016
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, EMO/168/2015, de 25 de maig,
publicada al DOGC número 6888, de 9 de juny de 2015, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2016, i que són les següents:
1 de gener (Cap d’Any)
6 de gener (Reis)
25 de març (Divendres Sant)
28 de març (dilluns de Pasqua Florida)
16 de maig (dilluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)
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Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les 14 festes laborals
retribuïdes i no recuperables, 2 tindran caràcter local, i atès que el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, estableix que les 2 festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que l’acord de
l’Ajuntament que proposi aquestes dates ha de ser adoptat pel Ple de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a
festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2016 els dies:
-

12 de febrer (Festivitat de Santa Eulàlia)
24 de setembre (Festivitat de la Mercè)

Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.”
Intervencions:
Després que ho sol·licites el Sr. Josep Maria Llop, es deixa sobre la taula per poder estudiar
alternatives.
Votació: Aprovat per unanimitat.
5. Proposta d’acord d’aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data
1 de gener de 2015

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA XIFRA RESULTANT DE LA
GESTIÓ DEL PADRÓ A DATA 1 DE GENER DE 2015
PROCEDIMENT
Codi: 01.122.15.00
Denominació: Aprovació de la xifra resultant de la gestió del padró a data 1/1/2015
MOTIVACIÓ
Vista la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants corresponent a l’any 2014.
Vist el que estableix l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, en concordança amb
l’article 17 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar com a xifra resultant de la gestió del padró a data 1 de gener de 2015 la
següent: 2.965 habitants: 1491 homes i 1474 dones.”
Votació: Aprovat per unanimitat.
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6. Moció de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló per a l’adhesió a la xarxa de
ciutats i pobles refugi per a l’acolliment de persones refugiades
“MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ PER A L'ADHESIÓ A LA
XARXA DE CIUTATS I POBLES REFUGI PER A L'ACOLLIMENT DE PERSONES
REFUGIADES

Atès que la brutal guerra civil de Síria ha provocat, entre març del 2011 i agost del 2015, el
desplaçament de més de quatre milions de persones, exactament 4.089.023, segons les
últimes dades de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), que calcula
arribaran a 4.270.000 al final d'aquest any i que ha causat, a més, 7,6 milions de persones
desplaçades a l'interior de la pròpia Síria.
Atès que una part dels qui fugen de la guerra ha arribat a les portes d'Europa, trobant-se
amb una Unió Europea que, dividida sobre la política que cal adoptar i els mitjans que cal
destinar-hi, és incapaç de donar-hi una resposta coherent. El drama humà dels sirians i
sirianes que fugen del conflicte a la cerca d'una vida millor a Europa creix i s'agreuja cada
dia que passa, per la manca de resposta de les institucions europees.
Atès que més de 400.000 persones han sol·licitat asil en països europeus en els primers sis
mesos d'aquest any i, si es compleixen les previsions, aquest 2015 se superaran les
800.000 peticions d'asil. Estem davant la pitjor crisi de refugiats a Europa almenys des de
1985. Sobre la base de les dades de l'ACNUR, ens trobem amb les xifres més elevades de
persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial.
Atès que les oportunitats de les persones refugiades per entrar a la UE legalment són
limitades, el que dur a moltes persones -per necessitats de protecció- a recórrer a les xarxes
de contraban per intentar posar-se fora de perill o reunir-se amb les seves famílies, jugantse la vida.
Atès que els països europeus no poden seguir mirant cap a una altra banda i han d’actuar
de forma urgent i complir els seus compromisos amb les persones refugiades, respectant la
seva dignitat i els seus drets, d’acord amb les seves obligacions legalment contretes.
Atesa la manca de compromís polític que van manifestar el mes de juliol alguns països de la
UE, entre els quals l’Estat espanyol, a l’hora de pactar el repartiment entre els Estats
membres de 40.000 persones sol·licitants de protecció internacional, arribades a les costes
d’Itàlia i Grècia des de mitjans d’abril.
Atès que el reforç del control de fronteres europees sobre immigració suposa greus
obstacles per a la protecció de les persones refugiades i vulnera els drets fonamentals de
les persones immigrants.
Atesa la necessitat de reformar el reglament de Dublín, països com Alemanya ja n’han
suspès l’aplicació, que permet als països de la UE receptors de demandants d'asil tornar al
sol·licitant a l'estat europeu del qual procedeix, és a dir, pel que van entrar a la UE. Aquest
fet significa un impediment perquè hi hagi un repartiment equilibrat de persones refugiades.
Atès que Catalunya compta des del 2014 amb un instrument específic per a la millora en
l’atenció a les persones reassentades i/o sol·licitants de protecció internacional com és el Pla
de Protecció Internacional a Catalunya que ha de facilitar l’acollida dels refugiats i
refugiades.
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Atès que el municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el seu
compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels pobles.
Atès que alguns ajuntaments, com l’Ajuntament de Barcelona, ja han mostrat la seva
voluntat de significar-se en la prestació d'ajuda i d’afrontar l'assistència i l’acollida temporal
d’una part de les persones refugiades sirianes, tal i com van fer molts municipis als anys 90
amb la crisi humanitària dels Balcans, constituint una Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi.
Atès que les entitats membres de la xarxa Asil.Cat, que aglutina organitzacions que
defensen el dret d’asil a Catalunya (ACATHI, CCAR, Fundació ACSAR, PEN Català, Sicar
Cat – Adoratrius) i els drets de les persones que han patit el desplaçament forçat fruit de
greus vulneracions dels drets humans han exigit un major compromís a les administracions
per poder fer front a aquesta situació i defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les
persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels drets
humans.
Atès que en la memòria col·lectiva del nostre país continua vigent l’exili republicà, català i
espanyol que va obligar a milers de persones a abandonar les seves llars i a iniciar un llarg i
dolorós exili arreu del món.
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el suport a la creació i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de
Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels
conflictes armats als seus països d’origen. Amb l’objectiu de coordinar municipis i
administracions en l’acollida de les persones refugiades, així com també dotar de recursos la
implementació dels programes d'integració necessaris.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que tingui un paper actiu oferint la seva
col·laboració per acollir sol·licitants d’asil i persones refugiades. Així com instar-la al disseny
d’un model d’intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i eficient l’acollida de
persones sol·licitants de protecció internacional en coresponsabilitat amb les entitats
especialitzades.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’una taula nacional per a l’acollida
de persones refugiades que integrin les entitats i organitzacions que defensen el dret d’asil i
acollida de persones refugiades, els diferents departaments de la Generalitat que hi tinguin
competències, la Delegació del Govern de l’Estat, les entitats municipalistes (Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) i els Fons Català de Cooperació,
amb l’objectiu d’analitzar i fer una diagnosi sobre la situació generada pel desplaçament de
les milers de persones refugiades, acordar els recursos necessaris per a l’abordatge
d’aquesta dramàtica situació provocada pels diferents conflictes bèl·lics i coordinar els
diferents àmbits del treball institucional i el de les organitzacions socials sobre l’asil i
l’acollida de persones refugiades.
Quart.- Demanar al govern de l’Estat espanyol que suspengui l’aplicació del reglament de
Dublín, que permet als països receptors de demandants d'asil tornar al sol·licitant a l'estat
europeu del qual procedeix. Així com la posada en funcionament d'un Programa de
Reassentament generós, que incrementi el compromís adoptat pel Govern espanyol per tal
de garantir els drets que emparen a les persones sol·licitants d’asil, refugiades i
reassentades a la Unió Europea.
Cinquè.- – Instar als caps d’Estat i de govern de la Unió Europea i a les institucions de la
Unió a abordar el drama humanitari dels refugiats de forma conjunta com una qüestió de
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primer ordre en l’agenda política i un pas fonamental per a la construcció d’una veritable
Europa no només econòmica sinó també política.
Sisè.- Traslladar els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció social
que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda
humanitària a la població refugiada.
Setè.- Transmetre aquest acord al Ministeri de l’Interior, a la Secretaria General per a la
migració de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa Asil.Cat, que aglutina organitzacions que
defensen el dret d’asil a Catalunya (ACATHI, CCAR, Fundació ACSAR, PEN Català, Sicar
Cat – Adoratrius) a Amnistia Internacional Catalunya, a Creu Roja Catalunya, al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.”
Votació: Aprovat per unanimitat.
7. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia+55”, proposta impulsada
per la UGT de Catalunya.
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA +55>>,
PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una
activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per
a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de
treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de
protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga
durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a
efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el
subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la
intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors
de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi,
limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de
majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció
per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que
s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de
45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció
o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.
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Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant
les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les
trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida
activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també
afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en
desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà
durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització
que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls
aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més
de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o
bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i
l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per
tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en
la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant
la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
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SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
i a la UGT de Catalunya.”
Intervencions:
El Sr. Enric Bellver defensa la proposta.
El Sr. Josep Maria Llop diu que l’explosió ha estat exposada amb molt de rigor. La moció és
de la màxima importància. La situació del mercat laboral és un tema clau. No hi poden estar
més d’acord. Només per posar sobre la taula la complexitat del tema vol compartir unes
idees: La crisi econòmica en empreses d’Espanya i Europa, la situació demogràfica, etc. fa
que s’hagin d’activar mecanismes de RSC. L’experiència és un valor a aprofitar per part de
les empreses.
El Sr. Francesc Cortés diu que és una moció ideològica a la qual donaran suport. Cal
recuperar l’estat de benestar que s’ha anat desmantellant els darrers anys. Cal protegir els
col·lectius més fràgil i amb més risc.
Votació: Aprovat per unanimitat.
8. Moció de rebuig al Pla Director Urbanístic (PDU) d’àmbits d’activitat econòmica
del delta del Llobregat que va aprovar inicialment la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona en sessió de 5 de maig de 2015 i
que afecta diverses zones de Viladecans.
“MOCIÓ DE REBUIG AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC (PDU) D’ÀMBITS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA DEL DELTA DEL LLOBREGAT QUE VA APROVAR INICIALMENT LA
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA
EN SESSIÓ DE 5 DE MAIG DE 2015 I QUE AFECTA DIVERSES ZONES DE
VILADECANS.
El Pla Director Urbanístic (PDU) d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat
aprovat inicialment per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de
Barcelona el passat 5 de maig de 2015 sembla no respondre a cap necessitat concreta i
urgent del Delta, sinó que respon a una contraprestació exigida per algunes forces polítiques
presents als consistoris del Baix Llobregat després del fracàs i la retirada del contestat
projecte d’Eurovegas. Es tracta, per aquest motiu, d’una proposta reactiva i, en aquest
sentit, mancada de fonaments estratègics i globals per al Delta del Llobregat, cosa que fa
que es contradigui amb diversos plantejaments territorials i sectorials preexistents.
Estem davant d’una proposta que bàsicament transforma sòls que el planejament vigent
destina a un benefici directe per a la comunitat (serveis i equipaments) en sòls urbanitzables
i, per tant, d’aprofitament bàsicament i majoritàriament privat.
El PDU menysprea l’agricultura com a activitat econòmica rellevant. Això és un contrasentit
donat que actualment s’està potenciant i impulsant, a la mateixa zona, el Parc Agrari del
Baix Llobregat que es considera estratègic per fomentar l’agricultura de proximitat i
quilòmetre zero.
Tampoc s’ha tingut en compte el catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de
Barcelona redactat per l’Observatori del Paisatge i aprovat pel Govern de la Generalitat l’11
de desembre de 2014. S’obvien les seves recomanacions. Aquest catàleg identifica com a
unitat de paisatge número 11 el «Delta del Llobregat» que abasta l’espai territorial on
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s’ubiquen els sectors planificats pel PDU. Cal fer notar que les seves directrius s'incorporen
al Pla Territorial Metropolità.
També cal destacar que la tramitació del PDU no ha comptat amb cap procés de participació
obert al conjunt de la població, als agents socials i a les entitats proteccionistes per poder
valorar i decidir quin és el model de creixement econòmic que necessita el Delta del
Llobregat. Únicament s’han seguit, per imperatiu legal, els mínims tràmits d’exposició i
suggeriments a l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i al tràmit d’informació pública.
Les zones afectades al terme municipal de Viladecans són:
1.) Sector Can Sabadell
Constatem en aquest cas la contradicció amb un dels objectius primordials del PDU
quan s’identifica com a peça que pot acollir nova activitat econòmica malgrat no tenir cap
mena de continuïtat amb teixits urbans preexistents. Es tracta a més d’un entorn
sensible caracteritzat per sòls agrícoles inclosos en el Parc Agrari i en el PEIN/Xarxa
Natura 2000 del Delta del Llobregat.
El PDU proposa aquí usos predominants terciari i d’oficines de suport al sistema
aeroportuari, admetent també si s’escau l’industrial i el logístic, i possibilitant la creació
de parcs empresarials. Tot plegat vinculat al sistema aeroportuari adjacent i amb
180.000 m2 d’edificabilitat. Vol ser una extensió de la Ciutat Aeroportuària.
Cal tenir en compte a més que el sector de Can Sabadell conté una zona inundable en
època de pluja que en cas d’urbanització representaria la pèrdua d’una zona humida d’alt
valor i un risc d’inundacions.
Es tracta d’un zona desconnectada de qualsevol àmbit urbà, que difícilment podria donar
servei a la ciutat. No té cap sentit urbanístic ni ambiental, sobretot si tenim en compte
que requeriria la urbanització i habilitació de vials i accessos a la zona que trossejarien
un territori ja de per si prou feble i amenaçat, més encara quan hi ha terrenys propers
urbanitzats que estan pendents d’ocupació.
2.) Sector Serral Llarg
El PDU planteja un sector d’activitat econòmica vinculat als usos turístic, hoteler i
esportiu dins de l’àmbit Remolar-Filipines, en un entorn que en part ja s’havia programat
el 2009 per acollir el projecte fallit del Barça Parc.
No sembla compatible la proximitat de les pistes de l’aeroport amb la proliferació de
places hoteleres en aquest entorn. Així mateix, cal considerar l’alt risc d’inundacions.
L’ordenació del sector està orientat a l’activitat turística, preveu una única qualificació de
sòl privat amb ús principal hoteler, amb un màxim de tres establiments i 50.000 metres
quadrats d’edificabilitat.
Cal advertir de l’afectació dels nous usos plantejats sobre l’estat ecològic de l’Estany de
la Murtra, ecosistema de gran valor mediambiental inclòs en els Espais Naturals del
Delta del Llobregat. Precisament els darrers estudis de l’Agència Catalana de l’Aigua han
donat mals resultats pel que fa a la salut mediambiental dels ecosistemes del Remolar i
l’estany de la Murtra.
D’altra banda, cal valorar positivament que sòls que avui tenen qualificació d’equipaments i
que no varen ser incorporats a Xarxa natura 2000 mantinguin la seva vocació agrícola i es
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proposi la qualificació de rústic protegit de valor agrícola i la seva incorporació al Parc Agrari.
Es traca de terrenys entre el camí de les Filipines i el sector del Serral Llarg, entre Can
Sabadell i la riera de Sant Climent, i entre l’autovia C-31 i la franja costanera de l’aeroport.
Un canvi de classificació ben justificat i amb pocs precedents.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Viladecans al PDU, no reconeixent per tant
l’oportunitat de requalificar terrenys per permetre la implantació de noves activitats
econòmiques que malmetran el Parc Agrari i el nostre patrimoni natural i paisatgístic.
Segon.- Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg i un procés participatiu amb els principals
agents socials, actors i entitats proteccionistes del territori, així com amb el conjunt de la
ciutadania, per decidir quin és el model socioeconòmic que volem pel Delta del Llobregat.
Tercer.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a incorporar més
terrenys al Parc Agrari com a mesura positiva i aposta valenta que considera els espais
agraris com una oportunitat econòmica estratègica i respectuosa amb el medi ambient i el
Delta del Llobregat.
Quart.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la retirada del PDU, ja que amb
un canvi normatiu generalitzat que incrementi lleugerament l’edificabilitat bruta als polígons
existents es pot donar resposta a les necessitats d’ubicació d’activitat econòmica que hi ha a
la zona del Delta del Llobregat.
Cinquè.- Instar a l’Ajuntament de Viladecans a incloure aquesta moció en el seu paquet
d’al·legacions dins del termini obert d’audiència municipal per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat i que acabarà a mitjan setembre.
Sisè.- Comprometre l’Ajuntament de Viladecans a fer arribar tota la informació disponible i a
mantenir un diàleg permanent i transparent amb els agents locals i la societat civil per tal
d’arribar a acords consensuats quan s’hagin de prendre decisions que puguin afectar la vida
econòmica, social i cultural del territori.
Setè. – Comunicar aquest acord a tots els municipis afectats pel PDU.”
Intervencions:
Defensa la proposta el Sr. Enric Bellver.
El Sr. Josep Maria Llop torna a felicitar el Sr. Enric Bellver per l’exposició. Comenta que és
un tema que l’afecta personalment per la seva vinculació al territori. El parc agrari és un
espai important i hi ha altres espais on refer la indústria al territori. Hi ha polígons industrials
infrautilitzats.
El Sr. Xavier González avança que votaran a favor. L’espai natural objecte del pla és un
espai pressionat des de l’especulació. Es tracta d’un pla que no defensa els interessos de
l’espai des del punt de vista de la protecció.
Votació: Aprovat per unanimitat.
9. Precs i preguntes
a) El Sr. Enric Bellver demana fer tres preguntes a cada grup.
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El Sr. Alcalde diu que sí es pot si té interès o es sobre la gestió municipal.
El Sr. Enric Bellver pregunta al Sr. Josep Maria Llop Convergència si el partit al qual forma
part va amb alguna candidatura.
La resposta és que sí i van amb Junts pel Sí. Hi ha altres partits.
El Sr. Xavier González diu que no cal seguir amb les preguntes ja que ells no les respondran
atès que no fan referència a la gestió municipal. Entén que les preguntes són gratuïtes. Ells
no respondran atès que no fan referència a temes de gestió.
El Sr. Francesc Cortés diu que no permetran que es creï una inquisició en el ple i que es faci
un míting gratuït.
b) El Sr. Enric Bellver pregunta perquè no sonen les campanes.
El Sr. Esteve Fisas diu que l’Ajuntament no ha demanat que deixin de tocar les campanes.
La parròquia es qui decideix fer sonar les campanes o no. L’ajuntament no en té de
competències. L’Ajuntament està intentat fer que sonin de nou.
c) El Sr. Enric Bellver pregunta al regidor de comunicació sobre perquè la televisió no hi
era a l’acte que ells van organitzar el passat 2 de setembre.
El Sr. Francesc orés diu que no hi ha cap directriu perquè la tele no hi vagi a determinats
actes. Cal donar cobertura informativa a actes que es facin a la Palma per part de les
entitats, l’Ajuntament i les diferents forces polítiques. En tot cas demana que s’informi sobre
els diferents actes a l’Ajuntament. Així si es pot s’hi anirà als actes.
d) El Sr. Enric Bellver fa la següent reflexió: alguna cosa està passant a la policia local quan
hi ha tantes persones que marxen de la policia de la Palma. Voldria saber perquè marxen
els policies de la palma de Cervelló. És una reflexió, no una crítica. O bé la prefectura no
funciona o passa alguna cosa. Hi ha un tema.
El Sr. Esteve Fisas diu que encara està coneixent el funcionament del servei. La política ha
estat la de no obstaculitzar les comissions de servei. Ara s’està treballant una altra regulació
per posar determinades condicions a l’autorització.
e) El Sr. Enric Bellver pregunta a la regidora d’Esports: els esdeveniments esportius dins la
festa major tenen poc èxit. Perquè?
La Sra. Susana Fort diu que la participació es baixa perquè es fan en una data difícil. El cap
de setmana abans de la festa major hi ha molta gent fora. La idea és que les activitats cada
cop siguin millors.
f) El Sr. Enric Bellver pregunta sobre l’absència de la regidora de festes en les festes majors.
El Sr. Alcalde diu que són un equip i es distribueixen les tasques a la festa major.
El Sr. Josep Maria Llop posa en dubte el mètode mitjançant el qual s’han delegat les
tasques en la festa major.
El Sr. Alcalde diu que les capacitats decisòries li pertoquen a l’Alcalde, no als regidors. Els
regidors tenen competències en la gestió.
g) El Sr. Xavier Avellaneda pregunta sobre el salari de l’assessor jurídic; el conserge de
‘escola i actuacions relatives a l’incivilment de la gent que no recull els excrements dels
gossos.
La Sra. Susana Fort diu que la conserge e l’escola complia el seu horari.
En relació al seu assessor l’Alcalde diu que cobra uns 4.800 euros, repartit entre
assessorament i defensa jurídica.
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Rectifica el Sr. Llop i diu que amb iva són 5.300 euros.
El Sr. Esteve Fisas diu que s’està fent un treball i estudi de les millors actuacions per lluitarhi. És un tema complicat.
h) La Sra. Judit Guillem diu que els falten decrets.
El Sr. Secretari diu que es treballarà per millorar el protocol mitjançant el qual s’envien els
decrets per tal que no falti cap.
i) El Sr. Xavier Avellaneda pregunta sobre els camions grans que aparquen al municipi; les
plantes que molesten en les voreres i un baden en mal estat i, en relació a les terrasses,
quins horaris fan, el pagament de la factura del telèfon de l’escola.
La Sra. Susana diu que es pagaran les factures pendents del telèfon i s’estudiarà de
modificar les condicions de la línia de telèfon.
j) La Sra. Anna Pascual pregunta sobre els punts d’informació que s’han posat, diu que
tenen errors. Diu que s’ha fet malament.
L’alcalde diu que ho ha subvencionat la Diputació de Barcelona i la ubicació ha estat
decidida per l’equip de govern. La intenció és donar la màxima informació.
k) La Sra. Anna Pascual pregunta sobre el procediment de recollida de trastos.
El Sr. Xavier Gonzalez diu que els residus es gestionen a l’AMB i ells marquen criteris
d’admissibilitat recollida. Les andròmines es recullen cada dijous.
l) El Sr. Josep Maria Llop demana que només intervinguin els representats dels grups, per
fer el ple més àgil. També vol saber les despeses de la festa major. I per acabar demana si
la furgoneta de la brigada no té ITV al dia.
El Sr. Xavier Gonzalez diu que no sap si la furgoneta ha passat la ITV; també remarca que
creu que ell té dret a dir allò que cregui oportú en els plens. Els regidors de l’equip de govern
fan l’aportació com a coneixedor de la matèria en concret i l’alcalde intervé com a alcalde, ja
que creu que hi té dret. Pel que fa als números els passarà, tan de la festa gran com de la
petita.
El SR. Josep Maria Llop no nega dret a parlar a l’alcalde sinó el número d’intervencions per
part d’altres membres.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21h40, el Sr. alcalde aixeca la sessió de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

L’alcalde

El secretari interventor
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