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ESBORRANY D’ACTA 
 
ÒRGAN  
    
Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Data: 10 de març de 2006 
Número: 2/2006 
Caràcter: ordinari 
Temps de celebració: 
 

Constitució:  20  hores,  05 minuts 
Aixecament:           21  hores,  45 minuts 

 
RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 
 
Assistents 
 
CIU 
Josep Maria Llop i Rigol 
Albert Guilera i Planas 
Jordi Segura i Tejedor 
Maria Beatriz Gallego i Rico 
Núria Casamada i Humet 
M. Carmen Sáenz Torre i Jurado 
 
ELP-PSC 
Joan Gràcia i Minguell 
Pilar Joaniquet i Anmella 
Roser Cabero i Moré   
 
ERC-AM 
Christian Riverola i Humet 
 
CPLC 
Ramón Batlle i Gelabert 
 
Absents sense justificació 
 
Cap 
 
Absents amb justificació 
 
Cap 
 
Observacions: La regidora Roser Cabero s’incorpora just després que s’hagi votat l’aprovació de 
l’acta de la darrera sessió. 
 
PRESIDENT 
 
Josep Maria Llop i Rigol 
 
SECRETARI 
 
Josep González i Ballesteros, secretari-interventor municipal.  
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QUÒRUM 
 
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 

 
A1.  Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 1/2006, de 20 de gener de       

2006. 
 
 
Votació:  Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de la sessió 1/2006, de 20 de gener,  

s’aprova pel vot afirmatiu de tots els membres consistorials presents. 
 
   
B.2 Comunicacions oficials 
 
Donació de compte del resultat de la compareixença de l’Ajuntament com a interessat al 
procediment d’autorització ambiental relativa al projecte d’una activitat de fabricació de 
ciments als termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, promoguda per l’empresa 
Ciments Molins Industrial, S.A i informació ambiental coneguda. 
 
Deliberacions 
 
Sr. Guilera: Comenta que s’ha rebut proporta d’autorització ambiental a Ciments Molins. 

Comenta que aquest assumpte en el moment en què es va començar a tramitar 
va crear alarma social; especialment, i dins del projecte, la utilització de residus 
com a combustible i la incertesa de la possible emissió de productes tòxics a 
l’atmosfera.Explica que en el primer ple de l’any es va presentar una moció de 
rebuig, per tal que aquesta possiblitat no fos admesa de la Direcció General de 
Medi Ambient. A l’hora es va demanat la personificació de l’ajuntament com a 
part interessada  en el procediment per tal de rebre notificacions sobre qualsevol 
acord. I ara s’ha rebut la notificació de la proposta d’acord adoptat mitjançant el 
qual s’autoritzen les ampliacions i, tal i com demanavem, la proposta d’acord 
deixa clar que en cap cas s’autoritza a utilitzar els residus com a combustible. 

 
Sr. Riverola:  Diu que no vol fer valoracions envers les actuacions de l’ajuntament, donat que 

és una decisió de la Generalitat.  
 
Sr. Batlle: Dóna a conèixer el seu escepticisme a la llarga amb aquests acords. Tot i així, 

declara que donarà suport a l’equip de govern. 
 
Sr. Gràcia:  Declara la seva voluntat de no entrar a fer valoracions sobre aquest tema i 

pregunta si la resolució fa algun esment a l’ampliació de la pedrera. 
 
Sr. Guilera:    Contesta que no té res a veure amb el conveni amb Ciments Molins. 
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C. Secció dispositiva 
 
C.a Procediments municipals 
 
C.a.3. Reglament Orgànic Municipal. Creació de la Comissió encarregada de la seva 
redacció. 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Creació de la Comissió encarregada de la redacció del Reglament Orgànic Municipal. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Crear la Comissió prevista a l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, per a la redacció del reglament orgànic municipal, integrada per tres regidors del grup 
municipal de CIU, un regidor de la resta de grups municipals presents al Consistori, presidida per 
l’Alcalde, i sent el seu secretari, el secretari interventor municipal. 
 
Segon.- Disposar que en el termini de 10 dies naturals els protantveus dels grups municipals 
integrats per més d’un regidor designin el membre que participarà en la comissió, mentre que 
seran membres nats els regidors dels grups unipersonals.” 
 
Deliberacions:  
 
Alcalde:  Comenta que creu convenient que es regulin d’alguna forma les questions 

relacionades amb l’ordre intern, i que per aquest motiu l’equip de govern ha cregut 
convenient proposar-ho al ple. Aquesta proposta consisteix en la creació d’una 
comissió, com ja s’ha fet en d’altres casos, per tal es treballi un ROM amb el 
màxim consens possible. 

 
Sr. Riverola:  Felicita a l’equip de govern per la rapidesa en què s’ha dut aquest tema al ple i 

declara estar a la disposició dels regidors. 
 
Sr. Gràcia:  Declara que el seu grup va votar no a la resolució d’ERC, perquè entén que ja hi 

ha massa comissions creades, algunes de les quals no es reuneixen. Manifesta, 
però, que recolzarà la creació de la comissió. 

 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per s’aprova pel vot 

afirmatiu de tots els membres consistorials presents. 
  
  
C.a.4. Pla d’Infraestructures de Transport de la Generalitat de Catalunya (PITC). Formulació 
d’al.legacions 
 
 Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Al.legacions municipals al Pla d’Infraestructures de Transport de la Generalitat de Catalunya 
(PITC). 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
 
Únic.- FORMULAR al.legacions dins del termini d’informació pública a què es troba sotmès el Pla 
d’Infraestructures de Transport de la Generalitat de Catalunya, en el sentit que s’inclogui una 
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solució de mobilitat alternativa a la carretera BV-2421 que impliqui el mínim impacte ambiental 
sobre la vall de Rafamans, i que sigui consensuada amb els municipis afectats.” 
 
 
Deliberacions:   
 
Alcalde:  Explica el sentit de l’acord dient en el Pla no es contempla cap solució a la 

carretera BV-2421 i tenint en compte la intensitat actual de trànsit i en previsió de 
la saturació actual i venidera per les possibilitats de creixement de Corbera, cal 
alternatives que resolguin el problema. Per tant, es té la voluntat de presentar 
al.legacions en aquest sentit per trobar una sol.lució que tinguin en compte les 
necessitats, de forma consensuada, de la Palma i Corbera, amb respecte a 
l’entorn mediambiental com a actiu bàsic que cal protegir i preservar. 

 
Sr. Riverola:  Diu recolzar la proposta i recomanaria, coneixedor de com funciona el 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques que se’ls enviés un mapa del 
Baix Llobregat, donat que molts tècnics no saben ni on està ubicada la Palma. 

 
En aquest punt l’alcalde crida ordre a Joaniquet per interrompre al Sr. Riverola.  
 
Sr. Gràcia:  Comenta que aquest és un tema complicat i molt compromés políticament. 

Considera que l’alcalde no ha actuat correctament. Demana quin és  el sentit de 
l’al.legació: si l’al.legació va en el sentit de que es vol una sol.lució a la nostra 
problemàtica, assegura que el seu grup votarà que si. Si l’al.legació va en el sentit 
només de cobrir les aparences, el seu grup votarà que no. Creu que políticament 
corresponia haver explicat als diferents grups municipals el sentit de la intervenció 
de l’alcalde abans del ple, donat que afecta al POUM que s’està endagant. 

 
Alcalde:  Respon al Sr. Riverola dient que des del govern de la Palma es tindran tants 

contactes com calgui perquè la Palma sigui plenament coneguda. Respon al Sr. 
Gràcia  

 
Sr. Gràcia:  Diu estar totalment d’acord amb la intervenció de l’alcalde. Aclara el sentit de la 

seva pregunta explicant que mentre s’està redactant el POUM s’han pres 
decisions que afectaran els ciutadans durant mols anys, com és la línia d’alta 
tensió i l’ampliació de la pedrera de Ciments Molins. Declara que prenent el 
compromís de les paraules que acaba de dir l’alcalde es congratula de la decissió 
de presentar al.legacions. 

 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova s’aprova pel vot afirmatiu 

de tots els membres consistorials presents. 
 
 
C.b. Mocions dispositives 
 
5.  Moció del Grup municipal d’ERC La Palma sol.licitant la neteja de les franges perimetrals 
de les torres d’alta tensió que hi han ubicades al Pla de Sant Joan. 
 
Moció coneguda:  
 
El grup municipal d’ERC LA PALMA presenta aquesta moció que té per objecte demanar a l’equip 
de govern que faci les gestions oportunes perque es procedeixi a netejar les franges perimetrals i 
els voltants de totes les torres d’alta tensió que estan ubicades en el Pla de SANT JOAN. 
 
Recentment hem inspeccionat el terreny, i hem trobat que hi molta vegetació al voltant de les 
esmentades torres, i recomanem ara que encara fa fred, i el risc d’incendi no és tan greu com ho 
pot ser dintre de dos, tres o quatre mesos; es faci la neteja a fi i a efecte de prevenir qualsevol 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Acta del ple 2/2006, de 10 de març de 2006/5 

 

mena d’incendi que malmeti aquest espai tan joiós que té el municipi. I que es faci d’ara en 
endavant un seguiment més curós del terreny a fi d’evitar desgràcies com són els incendis. 
 
Per tant demanem amb aquesta moció començar quan abans sigui possible aquesta neteja.” 
 
 
Deliberacions:  
 
Sr. Guilera:  Declara estar d’acord amb la moció presentada 
 
Sr. Batlle: Demana si la neteja es farà a càrrec d el’ajuntament. 
 
Sr. Guilera: Contesta que les companyies elèctriques. 
 
Sr. Gràcia: Demana a quines linies afecta. 
 
Sr. Riverola: Totes les instal.lades.  
 
Sr. Gràcia: Preguna si la llicència d’execució de la línia d’alta tensió preveia la franja. 

Comenta que quan algú fa un projecte s’ha d’acollir a tota la normativa. 
 
Sr. Guilera: Contesta dient que la llicència no ha de preveure aquesta circumstància. Diu que 

ho contempla la declaració d’impacte ambiental. Comenta que, sens perjudici 
d’això, l’ajuntament requerirà que es duguin a terme les neteges. 

 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat dels 

membres assistents.  
 
  
D. Secció de control (art. 46.2.e LBL) 
 
 
D.6.  Precs i Preguntes 
 
Totes les preguntes i respostes es formulen oralment. 
 
Prec 1 
 
Sr. Riverola:  Vol felicitar l’equip de govern per la denegació d’ocupació de la via pública per 

venda de material pirotècnic. Considera que denegant l’autorització s’eviten riscos 
inicials 

 
Rèplica al prec 1 
 
Alcalde: Agraeix la intervenció comentant que algun reconeixement de tant en tant també 

va bé. 
 
Prec 2 
 
Sr. Batlle: - Deixa constància del perill que suposa l’accés a Can Vidal en sentit ascendent, 

donat que els vehicles que volen accedir han de parar-se per deixar passar els 
que baixen. A més, l’espai que queda per la dreta ja tenia un problema, donat que 
hi ha un sot. Per acabar-ho d’arreglar amb la tanca de seguretat continua ha 
quedat més estret. Demana que l’ajuntament intervingui per resoldre el problema. 
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- Fa referència a una parcel.la plena de runes ubicada al polígon de Can 
Mascaró, dient que l’han adecentat força, però que davant de la parcel.la hi ha 
4 formigoneres velles i en mal estat. Lliura fotografies al Sr. Guilera, demanant 
que facin alguna actuació. 

- Comenta que hi ha vehicles al carrer Cerdanya que estan abandonats perquè 
el seu titular es va morir i la vídua viu a Alacant.  Demana la seva retirada. 

 
Rèplica al prec 2 
 
Sr. Alcalde: Declara que n’està assabentat i, donat que un dels vehicles està en una              

propietat privada, quan hi hagi resolució de la Guàrdia Civil es retirarà. Els altres 
dos vehicles es retiraran en breu. 

 
En quant al tema de la parcel.la plena de runes  del polígon de Can Mascaró, 
comenta que finalment han conseguit, per la via de la negociació, que es retirés la 
runa. Però aquesta actuació haurà d’anar per la via mediambiental i és un tràmit 
lent. Comenta que s’està intentant que en retiri la resta, però ara per ara fa cas 
omís.  
 
Declara prendre nota del tema de les tanques, del qual diu que no n’era prou 
conscient. Assegura que ho estudiaran i en parlaran amb Diputació 

 
Pregunta 1 
 
Sra. Batlle: En relació a les obres del carrer Cadí i Montseny demana quin és el termini 

contractual de lliurament de les obres dels carrers. També demana quines són les 
previsions actuals segons calendari, quina persona és la responsable política del 
seguiment de les obres i si en el contracte hi ha alguna clàusula de penalització 
per retard de en la data de lliurament.  

 
 
Resposta a la pregunta 1 
 
Sr. Guilera: Contesta dient que el responsable és ell mateix. Diu també que el termini 

conractual, en aquesta fase, és d’uns tres mesos i que s’està seguint el procés de 
les obres. Estima que les obres poden acabar a primers d’abril. Contesta també 
dient que el contracte preveu una clàusula de penalització econòmica. 

 
Pregunta 2 
 
Sra. Cabero: Comenta que s’estan abocant terres al camí de Can Llopart i demana si hi ha      

permís per dur a terme aquesta activitat. 
 
Resposta a la pregunta 2 
 
Sr. Alcalde: Contesta a la pregunta del l’abocament de terres dient que, per tal d’arranjar 

determinats camis, i donat que el Sr. Jaume Llop tenia diverses terres a recolocar, 
es va arribar a un acord que beneficiava ambdues bandes. Ahir, però, va rebre 
informació de que no es feia de forma correcte, i per tant assegura que a partir 
d’avui es prendran les mesures que s’escaiguin, d’acord amb el pacte al què 
s’havia arribat, de manera que si  s’ha incomplert s’haurà de rectificar i si no ho fa 
se l’haurà de sancionar. 

 
Pregunta 3 
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Sr. Gràcia: Pregunta que si definitivament l’alcalde s’ajunta amb un ciutadà i acorda 
l’arranjament d’un camí sense cap tipus de document ni el compliment de cap 
tràmit administratiu. 

 
Resposta a la pregunta 3 
 
Sr. Alcalde: Assegura que en el proper ple en donarà compte, que el tema no requereix cap 

tipus d’amagament i que si hi ha algun error o element irregular, s’exposarà davant 
de tothom i s’esmenarà. 

 
Pregunta 4 
 
Sra. Cabero En relació al manteniment de l’escola, demana si hi ha algun protocol establert de 

manteniment i, en aquest cas, qui és el responsable de dur-lo a terme. 
 
Resposta a la pregunta 4 
 
Sra. Sáenz:  En relació a la questió del manteniment de l’escola, contesta hi ha un protocol de   

prevenció i que la brigada d’obres de l’ajuntament passa a revisar amb regularitat. 
Comenta que el que pot arreglar la brigada ho fa directament, i el que no està al 
seu abast ho passa a l’empresa addient. 

  
Pregunta 5 
 
Sra. Cabero: Comenta que cada setmana ve a revisar el registre d’entrades i sortides de 

documentació de l’ajuntament i ha comprovat que l’empresa Quiles Instal.lacions 
S.L. presenta moltes factures. Demana saber a partir de quin import l’ajuntament 
està obligat a fer un concurs i quin és l’estat de comptes amb l’ajuntament. 

 
Resposta a la pregunta 5 
 
Sr. Alcalde: Contesta a la pregunta de les factures presentades per l’empresa Quiles dient que 

ja tenen previst fer un concurs, però que estaven esperant a veure com 
evolucionava l’import de les corresponents factures. Assegura que s’està confegint 
el contracte i que molt properament es sotmetrà a concurs públic. Declara que 
actualment s’estan superant els 60.000 euros i que l’enginyer està el.laborant la 
proposta de contracte. 

  
Pregunta 6 
 
Sra. Joaniquet: Assegura que sap que des de l’ajuntament s’estan pagant factures irregulars, 

sense IVA. Concretament, el senyor que fa el repartiment d’avisos i notícies no 
presenta mai factura. Demana explicacions. 

 
Resposta a la pregunta 6 
 
Sr. Alcalde: Contesta que és el Sr. Albert Huguet qui reparteix les bustiada i d’altres 

publicacions, i donat que són activitats no permanents, no cal que estigui donat 
d’alta com autònom. Assegura que és suficient si se li practica la corresponent 
retenció en concepte d’IRPF.  

 
 
Pregunta 7  
 
Sra. Joaniquet: En referència a l’acomiadament del vigilant, Sr. José Aurelio Sáez, comenta que, 

segons havia entès, era un vigilant boníssim que va haver d’agafar la baixa arrel 
de la seva intervenció en un incendi en el què va morir una família. Assegura 
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també ser coneixedora de que aquest mateix vigilant va tenir problemes amb un 
grup de joves del municipi. Ara declara no entendre com és que se’l l’acomiada i 
l’ajuntament es queda amb un substitut. Vol saber què passa amb els vigilants. 

 
Resposta a la pregunta 7 
 
Sr. Alcalde: Assegura que no és un acomiadament resultat de represàlies, que el Sr. Sáez és 

un bon professional que ha tingut actuacions molt compromeses en el municipi, 
com les que ha comentat la Sra. Joaniquet, i totes elles amb intervencions molt 
correctes. Diu que el motiu pel qual s’ha prescindit dels seus serveis és perquè no 
va presentar-se a les últimes oposicions convocades per vigilants, ni tant sols va 
presentar la sol.licitud. Acaba assegurant que la resta són consideracions lliures 
de fer, però que el fet és que al no presentar sol.licitud per l’última convocatòria 
s’ha entès que la seva intenció era de no continuar i en el moment considerat 
oportú s’ha prescindit dels seus serveis. 

 
Pregunta 8 
 
Sra. Joaniquet: Pregunta com és que hi ha gent gran que durant el cap de setmana s’ha d’anar a 

punxar al CAP de Corbera, mentre que hi ha una infermera que pren la pressió al 
Casal de la Gent Gran, i cobra per això. 

 
Resposta a la pregunta 8 
 
Sra. Gallego: Assegura que la infermera que va al Casal a prendre la pressió a la gent gran no 

cobra de l’ajuntament per dur a terme aquest servei. Assegura també que fins ara 
hi havia una infermera disponible a l’ambulatori durant certes hores del cap de 
setmana, però que aquest servei s’ha deixat de prestar perquè no hi anava ningú. 

 
Pregunta 9 
 
Sra. Joaniquet: Diu que s’ha col.locat una porta entre dues finques de la Plaça Cervantes tancant 

un pas que no sap si és públic o de veïns. 
 
Resposta a la pregunta 9 
 
Sr. Alcalde: Declara que actualment no és possible determinar si el pas que hi ha entre les 

dues finques és públic o privat. Assegura que existeix un acord de l’ajuntament de 
Cervelló pel qual els veïns s’han de fer càrrec de l’espai i de tancar-lo. Diu que 
aquest tema es regularitzarà amb el POUM. 

 
Pregunta 10 
 
Sr. Gràcia: Demana quin és l’estat actual de tramitació del POUM i el termini perquè s’acabi. 
 
Resposta a la pregunta 10 
 
Sr. Guilera: Explica que la propera activitat més rellevant serà la valoració de la feina feta per 

uns grups de treball formats per diversa gent del municipi. Un cop valorat el treball 
per un grup ampli de persones, se sotmetrà a consulta per part de tota la població. 
Explica que un cop dut a terme aquest procés de participació ciutadana es 
sotmetrpa a l’aprovació inicial per part del ple, aproximadament durant el mes de 
maig o juny. 
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Pregunta 11 
 
Sr. Gràcia: Diu que com a membres del consistori, volen saber quan se’ls comunicarà o es 

posaran damunt la taula les diferents propostes. Es queixa de que fins ara hi ha 
hagut reunions de participació, de tècnics, però considera que la resta de regidors 
també tenen el dret d’intervenir en el procés.  

 
Resposta a la pregunta 11 
 
Sr. Guilera: Assegura que ara no toca el debat de grups municipals, donat que són els que 

tenen la última veu. Diu que ara el més important és la participació ciutadana i no 
és el moment d’introduir opinions dels regidors. Comenta que el torn dels regidors 
serà, aproximadament, cap al mes d’agost, quan hi hagi un document que hagi 
passat pel senat i per la consulta popular. 

 
Pregunta 12 
 
Sr. Gràcia: Demana en quin estat es troba el Pla Parcial de Can Ollé. 
 
Resposta a la pregunta 12 
 
Sr. Guilera: Diu que s’està parlant amb els propietaris i que el tema encara no està 

definitivament tancat. 
 
 
 
 
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 deu de març de dos mil sis, amb el vist-i-plau de l'alcalde, Josep Maria 
Llop i Rigol. 
 
L’alcalde,    El secretari, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


