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ESBORRANY D’ACTA 
 
ÒRGAN  
    
Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Data: 9 de setembre de 2005 
Número: 8/2005 
Caràcter: ordinari 
Temps de celebració: 
 

Constitució:  20  hores, 5 minuts 
Aixecament:           23  hores, 16 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 
 
CPLC 
Ramón Batlle i Gelabert 
 
ERC-AM 
Christian Riverola i Romero 
 
Absents sense justificació 
 
 
Absents amb justificació 
 
 
PRESIDENT 
 
Josep Maria Llop i Rigol 
 
SECRETÀRIA 
 
Josep González i Ballesteros, secretari-interventor municipal.  
 
 
QUÒRUM 
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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 

 
A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions, ordinària 5/2005 de 13 de maig, 
extraordinària 6/2005 de 28 de juny i ordinària 7/2005 de 8 de juliol. 
   
Deliberacions: No se’n produeixen. 
 
Votació:  Sotmesos a votació els esborranys de les actes de les sessions ordinària 5/2005 

de 13 de maig, extraordinària 6/2005 de 28 de juny i ordinària 7/2005 de 8 de juliol. 
   s’aproven per unanimitat de tots els membres consistorials presents. 
 
B.Comunicacions oficials 
 
B.2. Donació de compte del conveni amb Cementos Molins Industrial, SAU. 
 
Queda donat compte d’aquest assumpte.  
 
C. Secció dispositiva 
 
C.a Procediments municipals 
 
C.a.3. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitants.  
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’habitants a data 1.01.05. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Aprovar la xifra de població proposada per l’INE corresponent a la revisió anual del Padró 
Municipal d’habitants a data 01 de gener de 2005, en els termes que figuren a l’annex d’aquest 
acte. 
 
Deliberacions:  No se’n produeixen 
 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afirmatiu de tots els 

membres consistorials presents: 
 
C.a.4. Aprovació de la proposta a l’Oficina del Cens Electoral de la divisió de la secció única 
del municipi . 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
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Aprovació de la divisió de la secció única del municipi. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Aprovar la proposta de divisió se la secció 1 del municipi, en els termes que figuren a 
l’annex a aquesta acta. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.” 
 
Deliberacions:  No se’n produeixen 
 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pels vots afirmatius de tots 

els membres consistorials presents 
 
C.a.5. Reglament municipal sobre nomenclatura dels espais públics. Aprovació inicial i 
submissió a informació pública. 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Reglament municipal sobre nomenclatura dels espais públics.  
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el reglament municipal sobre nomenclatura dels espais públics. 
 
Segon.- Sotmetre aquest procediment a informació pública durant un termini de 30 dies ens els 
termes establerts per l’article 86 de la Llei  de règim jurídic de les Administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Tercer.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el termini d’exposició 
pública no es produeixen al.legacions i que es procedirà en aquest cas a la seva publicació en la 
forma normativament adequada. 
 
Reglament municipal sobre la nomencltura dels espais públics 
 
ÍNDEX 
 
Article 1. Definició 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Article 3. Nomenclatura 
Article 4. Retolació de la nomenclatura 
Article 5. Numeració dels edificis 
Article 6. Publicitat 
Disposició addicional. Passatges amb nomenclatura i numeració 
Disposició transitòria. 
Disposició final. Aprovació definitiva i entrada en vigor 
 
Article 1. Definició 
 
El Reglament municipal sobre la nomenclatura dels espais públics es dicta a l’empara de la 
potestat reglamentària reconeguda per la legislació sobre règim local, en especial l’art. 4.1.a de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, i el seu objecte és regular el règim jurídic de la 
nomenclatura i la retolació de les vies públiques i espais lliures municipals i de la numeració dels 
edificis, per a l’aplicació de la previsió de l’art. 75.1 del Reglament de població i demarcació 
territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol. 
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Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
1. Aquest Reglament és d’aplicació al sòl classificat d’urbà. 
 
2. Al sòl classificat d’urbanitzable, se li aplicarà la regulació d’atribució de nomenclatura una 
vegada es completi l’ordenació i la resta de preceptes quan s’executi la urbanització. 
 
Article 3. Nomenclatura 
 
1. Els espais qualificats urbanísticament com a vials o espais lliures rebran la seva nomenclatura, 
per mitjà d’acord de ple municipal. 
 
2. Quan el ple exerciti la competència prevista a l’article 22.2.c de la Llei reguladora de les bases 
de règim local, a la mateixa sessió, adoptarà un acord que atribuirà la nomenclatura dels nous 
vials i espais lliures que siguin projectats en la seva ordenació detallada. 
 
3. L’acord sobre atribució de nomenclatura resoldrà un procediment incoat per l’alcalde, al qual 
s’incorporaran, almenys els documents següents: 
 
a. Memòria justificativa de la nomenclatura proposada. 
 
b. Documentació gràfica del vial o espai lliure, amb expressió poligonal de l’àmbit que comprèn, 
punts aproximats del seu recorregut a on se situarà la retolació i indicació del sentit de la 
numeració. 
 
c. Proposta d’acord de l’alcalde. 
 
d. Certificat sobre la resolució recaiguda. 
 
5. Les alteracions de nomenclatura s’instruiran pel mateix procediment que el formalitzat per a 
l’atribució. 
 
Article 4. Retolació de la nomenclatura 
 
1. L’Ajuntament està obligat a retolar les vies públiques i els espais lliures amb la seva 
nomenclatura oficial. 
 
2. La retolació es realitzarà a l’inici i al final de cada tram de carrer, llevat que aquesta retolació 
esdevingui manifestament innecessària perquè el tram tingui una longitud reduïda o per altres 
circumstàncies degudament motivades. 
 
3. El format dels rètols dels carrers es normalitzaran per ban de l’alcalde. 
 
4. La retolació s’ubicarà preferentment a l’alçada de la planta baixa o de la primera planta  pis, 
sobre les façanes dels edificis, a les tanques perimetrals de les parcel·les o en bàculs destinats a 
sostenir el rètol. 
 
5. Els propietaris dels edificis estan obligats a suportar la ubicació dels rètols de nomenclatura a 
les seves façanes i tanques perimetrals. 
 
6. Quan s’enderroqui una edificació o construcció damunt de la qual s’hagi ubicat un rètol de 
nomenclatura o es realitzin obres que afectin la seva façana, el titular de la llicència, el propietari 
del terreny i el propietari de l’edifici, en aquest cas, quan no coincideix amb el del terreny, 
quedaran obligats solidàriament a dur a terme el seu càrrec exclusiu les actuacions següents: 
a. Retirar el rètols sense malmetre’l, sempre que sigui possible. 
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b. Dipositar-lo a l’Ajuntament mentre durin les obres. 
 
c. Realitzar les retolacions provisionals que l’Ajuntament li indiqui. 
 
d. Reposar el rètol al seu emplaçament, una vegada concloguin les obres. 
 
e. Satisfer les despeses derivades de la restauració del rètol o de la confecció d’un rètol substitutiu 
quan el retirat hagi sofert danys o hagi estat destruït. 
 
Article 5. Numeració dels edificis 
 
1. La numeració dels edificis s’atribueix per decret de l’alcalde. 
 
2. La numeració s’atribuirà seguint les regles següents: 
 
a. Cada edifici o parcel·la cadastral no edificada tindrà un únic número. Els sistemes urbanístics no 
tindran número quan es tracti d’espais lliures o zones verdes, però sí que se’ls atribuirà quan es 
tracti d’equipaments. Els sistemes tècnics tindran número quan siguin edificis o construccions 
assimilables. 
 
b. Quan un edifici o parcel·la pugui tenir més d’un accés, s’atribuirà un número a cada accés. 
 
c. La numeració dels edificis situats en carrers s’efectuarà segons la seva orientació preferent en 
direcció sud-nord o en direcció est-oest geogràfics. La numeració s’iniciarà al cantó sud o est 
segons l’orientació preferent seguida, i es numeraran els edificis de l’esquerra amb imparells i els 
de la dreta amb parells, vist des de l’ordre creixent de la numeració. 
 
d. La numeració dels edificis situats en places o espais lliures s’ordenarà creixentment per 
números naturals correlatius, començant per l’edifici que es trobi en una posició més coincident 
amb la del nord geogràfic i en el sentint del moviment de les agulles del rellotge. 
 
e. En cas de reducció del número d’edificis sobre una parcel·la o de parcel·les sense edificar els 
quals tinguin números atribuïts, aquests s’atribuiran novament als edificis o parcel·les resultants. Si 
s’augmenta el número d’edificis sobre una parcel·la o de parcel·les, s’atribuiran els números que 
tinguessin abans els edificis o parcel·les afegint una lletra a cada nou edifici o parcel·la. Les lletres 
s’ordenaran per ordre alfabètic segons el sentit creixent de numeració. Els canvis de numeració 
per alteracions del número d’edificis o parcel·les no previstos en aquesta regla es resoldran per 
decret d’atribució del número d’edifici. 
 
3. A tots els edificis, és preceptiu que consti a la façana el seu número. El número serà instal·lat 
pel propietari. Si aquest incomplís l’obligació l’Ajuntament requerirà la seva instal·lació per 
procediment contradictori i, en cas que, després que transcorri el termini atorgat per resolució 
segueixi l’incompliment, es procedirà a l’execució subsidiària. 
 
4. Les llicències d’edificació atribuiran o confirmaran en tot cas el número de l’edifici. 
 
5. Per ban, es podrà normalitzar la retolació del número de l’edifici per a aquelles que hagin 
d’instal·lar-se en un futur. 
 
Article 6. Publicitat 
 
1. Les resolucions que es prengui sobre nomenclatura i numeració d’edificis s’incorporaran d’ofici 
als registres i arxius administratius a on resultin transcendents i es comunicaran també d’ofici a les 
autoritats per a les quals resulti necessari el seu coneixement. 
 
2. Serà atribució del lloc de treball de secretaria intervenció mantenir actualitzat el Registre del 
Nomenclator Municipal. Aquest registre serà administratiu i en ell s’inscriuran els acords sobre 
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nomenclatura i numeració d’edificis i serà la matriu a partir de la qual  s’expediran certificacions 
sobre aquests extrems, sens perjudici de la facultat de certificat a partir dels llibres d’actes i de 
resolucions. 
 
3. El Nomenclator Municipal és el document que integra gràficament i alfanumèricament les 
resolucions inscrites al Registre de Nomenclator Municipal. El Nomenclator Municipal és públic i 
s’editarà en versions successives i actualitzades de forma que sigui possible un coneixement 
generalitzat de la nomenclatura i de la numeració dels edificis. L’edició del Nomenclator Municipal 
s’aprovarà per decret de l’alcalde. Aquest decret anirà antecedit per un informe tècnic i un de 
jurídic que declarin la conformitat de l’edifici amb les dades inscrites al Registre. 
 
Disposició addicional. Passatges amb nomenclatura i numeració 
 
Encara que no tinguin la condició de vial, els passatges del Carme i del Pedraforca se’ls atribuirà 
nomenclatura i als edificis i parcel·les que hi accedeixen a través seu se’ls atribuirà el número 
d’edifici corresponent, en termes equivalents als espais públics 
 
Disposició transitòria.  
 
1. Abans de 6 mesos, els òrgans municipals competents realitzaran l’atribució de nomenclatura i 
l’atribució de números a edificis i parcel·les sense edificar. Aquesta segona podrà no aplicar les 
regles del Reglament sempre que sigui necessari per reduir les modificacions de numeració 
respecte a les materialment preexistents a la seva urgència, 
 
2. L’obligació prevista en l’apartat 5.3 haurà de ser acomplerta pels propietaris dels edificis 
existents abans de l’1 de gener de 2007. 
 
3. Per decret de l’alcalde es fixaran les ubicacions de la retolació de la nomenclatura als vials i 
espais lliures existents a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament. 
 
Disposició final. Aprovació i entrada en vigor 
 
1. El Reglament municipal sobre nomenclatura d’espais públic ha estat aprovat definitivament pel 
ple municipal a la seva sessió del dia ... 
 
2. El Reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i transcorri el termini previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les 
bases de règim local.” 
 
Deliberacions:  
 
Sr. Riverola: Demana que en el procés que ara s’engega amb aquest reglament s’aprofiti per 

arranjar el mal estat que presenten les plaques dels carrers i els números dels 
edificis. 

 
Sr. Batlle: Li preocupa que no es tinguin en compte els antecedents i que no es consideri que 

una de les primeres victòries que va obtenir sent  aleshores regidor per CiU va ser 
aconseguir el canvi de nom del carrer Maresme de Can Vidal, i no voldria que 
atesa la duplicitat existent amb un altre carrer del municipi se suprimís aquell nom. 

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

membres consistorials presents.  
 
C.b. Mocions dispositives 
 
C.b.6. Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya en relació a la connexió 
del clavegueram en el sector industrial de Can Mascaró 
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Moció coneguda: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC LA PALMA INSTANT A L’EQUIP DE GOVERN A 
ACCELERAR LA CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE CAN 
MASCARÓ 
 
Aquesta moció que el grup municipal d’ERC LA PALMA presenta en aquest Ple Ordinari, té per 
objecte instar a l’equip de govern municipal de CiU a accelerar la connexió del clavegueram en 
tota la zona del Polígon de Can Mascaró. 
 
En reiterades ocasions, diferents sensibilitats ecologistes i molts palmarencs han advertit a l’equip 
de govern de CiU, del constant abocament de residus humans i tòxics que al final van a parar a la 
riera amb els riscos de salubritat pública i contaminació. 
 
És per això que demanem que l’equip de govern municipal de CiU acceleri i comenci les obres de 
connexió del clavegueram en el sector industrial de Can Mascaró a fi de no prosseguir amb 
aquesta lamentable i perillosa contaminació que perjudica a la ciutadania.” 
 
Deliberacions:  
 
Sr. Batlle: Considera oportú recordar que ja abans de la segregació es va plantejar la 

connexió de la urbanització de Can Vidal al col.lector, atès que les aigües 
residuals d’aquesta aboquen a uns 200 metres del mateix col.lector. Demanaria 
per tant que es dugués a terme també una actuació de connexió de Can Vidal. 

 
Sr. Gràcia: Recorda que el seu grup ja va negociar amb les propietaris del polígon aquesta 

connexió i que la llicència d’obres per a construir les naus noves s’hauria d’haver 
donat condicionada a aquesta connexió. Demana al govern municipal si es 
disposa de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
Sr. Guilera: Manifesta que aquesta actuació permetrà la recepció del polígon de Can Mascaró

i solucionarà així un problema que ve d’antic. Respon a la pregunta del Sr. Gràcia 
dient que sí es disposa de l’autorització de l’Agencia. 

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

membres consistorials presents. 
 
C.b.7. Moció del grup municipal de CIU donant suport al correllengua 2005 organitzat per la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana. 
 
Moció coneguda: 
 
Moció conjunta dels grups municipals de CiU, ELP-PSC, CPLC i ERC en relació al 
Correllengua 2005 
 
“Atès que el català encara no és el vehicle d’expressió normal arreu del nostre territori. 
 
Atès que la unitat de la llengua continua sent atacada malgrat la manca d’arguments reals 
d’aquells qui la neguen, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, visible 
sobretot al Congrés dels Diputats espanyol i a totes les instàncies de la Unió Europea, que 
darrerament ha impedit el reconeixement de la nostra llengua com a llengua oficial,  
 
Atesa la nostra voluntat de fer del català la llengua d’acollida i de trobada per a totes les persones 
vingudes a la nostra terra des d’arreu del món, 
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Atesa la consolidació que, any rere any, està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), organitzadora del 
Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suports i arribar a tots els municipis ui comarques de 
parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
Els grups municipals de la Palma de Cervelló presenten una moció davant el  Plenari de 
l’Ajutnament , per a la seva aprovació, que es concreta en els següents 
  

ACORDS 
  

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2005 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor 
de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris de parla 
catalana i a favor de la seva unitat.  
  
SEGON.-  Demanar al Consell de Ministres de la Unió Europea que reconegui el català com a 
llengua oficial amb els mateixos drets que la resta de llengües de la Unió.   
  
TERCER.-  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura necessària pel bon desenvolupament de les activitats 
programades. 
 
QUART.-   Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta 
corporació. 
 
CINQUÈ.-  Fer una aportació econòmica de 100 euros per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament  del Correllengua 2005. 
 
SISÈ.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos. 08012 de Barcelona, al Consell de Ministres 
de la Unió Europea i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.” 
 
Deliberacions: No se’n produeixen. 
 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afiirmatiu de tots els 

membres consistorials presents. 
 
C.b.8. Moció del grup municipal de CIU per a la creació d’un Centre d’Atenció Integral a les 
Dones a la Comarca del Baix Llobregat. 
 
Moció coneguda: 
 
“Moció conjunta dels grups municipals de CiU, ELP-PSC, CPLC i ERC en relació a la 
sol.licitud de creació d’un centre d’atenció integral a les dones a la comarca del Baix 
Llobregat. 
 
Com a conseqüència de les actuacions que, històricament, han impulsat i portat a terme, tant les 
administracions públiques com el món associatiu, el Baix Llobregat ha estat un territori 
capdavanter en la lluita contra les accions discriminatòries i de violència envers les dones. La 
promoció de polítiques públiques orientades des dels ens locals, i la participació de la xarxa 
associativa del territori, ha fet que es donés un fort impuls a l’atenció a les dones que pateixen 
discriminació i/o violència per raons de gènere. 
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Des de cada racó del territori s’han incorporat recursos materials i esforços humans, per a intentar 
minimitzar l’important impacte que suposa la violència de gènere, en una societat canviant, on les 
dones estan incorporant-se cada cop més al món laboral i públic. Aquesta incorporació, i la 
progressiva conquesta dels drets de les dones, ha facilitat que emergeixin tot un seguit de 
situacions discriminatòries i de violència que, fins aleshores, es mantenien amagades en el si de la 
vida privada i familiar.  
  
De manera genèrica, la promoció dels drets de les dones i la lluita contra la discriminació ha estat 
un dels objectius claus de les polítiques d’igualtat desenvolupades en els diferents àmbits 
d’actuació de les Administracions –i altres institucions- al Baix Llobregat. I dins les actuacions 
portades a terme al nostre territori, han assolit una especial significació, per la seva 
transcendència, totes aquelles intervencions orientades a combatre la violència que pateixen les 
dones per raons de gènere. Sens dubte, la pitjor discriminació per pot patir una dona, màxim tenint 
en compte que la violència es produeix en el si de la pròpia família. 
  
Al Baix Llobregat, malgrat els esforços realitzats des del món local, encara estem lluny de disposar 
dels recursos mínims per a poder donar una resposta eficaç a la problemàtica. El problema és 
complex, la necessitat de les dones que passen per aquesta traumàtica experiència és 
considerable, i els recursos són limitats. Estem avançant, però poc a poc, i amb unes grans 
expectatives posades en el futur. El nou emmarcament jurídic i les polítiques d’igualtat impulsades 
des dels diferents àmbits de l’Administració ens ha d’ajudar, sense cap mena de dubta, a cercar 
noves vies d’acció més eficaces en la lluita contra aquesta xacra social. 
  
Des del  món local, i de manera progressiva, els municipis del Baix Llobregat  estan donat un fort 
impuls a la creació de diferents serveis que, durant els darrers anys, donen informació, 
assessorament i suport a les dones del territori que pateixen discriminacions i els efectes de la 
violència de gènere. Nogensmenys aquest primer nivell de l’atenció rebuda per les dones, 
freqüentment, ve condicionada per la pròpia capacitat dels municipis per a donar una resposta 
que, generalment, requereix una atenció especialitzada. I aquesta, malauradament, no sempre 
està a la bast de tots els municipis (principalment dels més petits). 
  
Es fa del tot necessari impulsar una xarxa d’atenció a les dones a nivell comarcal que doni 
cohesió, coherència i coordini –tot respectant l’autonomia i particularitat de cada municipi- les 
polítiques d’igualtat al territori. Cada municipi ha de disposar d’un servei que constitueixi el primer 
nivell d’atenció a les dones que pateixen discriminacions i violència per raó de gènere. I aquests 
serveis d’atenció municipals han de formar part d’un xarxa més àmplia d’abast comarcal que 
complementi una atenció més específica. Una xarxa que ha d’estar conformada –entre d’altres- 
per serveis d’acollida que donin resposta, de manera urgent i a mig termini, a les dones que 
pateixen violència de gènere, així com d’un centre d’atenció integral a les dones. 
  
 Aquest futur Centre d’Atenció Integral a les Dones (CAID) del Baix Llobregat s’ha de convertir, 
d’aquesta manera, en el nucli impulsor i coordinador a la Comarca de la xarxa de polítiques 
d’igualtat dona-home, amb l’objectiu de lluitar contra la discriminació de la dona i promoure, molt 
especialment, totes aquelles accions orientades a combatre les situacions de violència contra les 
dones motivades per raons de gènere. El CAID, com a centre d’atenció integral, haurà de donar 
una atenció personalitzada a les dones, fonamentalment en aspectes específics d’atenció 
psicològica, jurídica i social (i d’altres que es consideri oportú en un futur). Tanmateix el CAID 
oferirà altres serveis previs, com la informació, l’assessorament i el suport a aquelles dones que no 
en disposin en els seus municipis de residència. 
  
El CAID ha de convertir-se en la peça clau de la xarxa de serveis d’atenció a les dones al Baix 
Llobregat. És la peça necessària per a donar cohesió, continuïtat i servei específic a les dones del 
territori, impulsant la defensa de les polítiques públiques en la promoció de la igualtat entre els 
homes i les dones i, de manera molt especial, promovent accions contra la discriminació i la 
violència per raó de gènere. 
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El Centre d’Atenció Integral a les Dones del Baix Llobregat estarà, també, inserit en una xarxa més 
àmplia de serveis d’atenció a les dones, promoguts des d’altres àmbits de l’Administració. En 
aquest sentit estaria plenament en consonància amb els objectius de la Generalitat de Catalunya 
que, com a planificadors dels serveis i recursos a nivell general, estan parlant de la necessitat de 
crear i impulsar uns centres de característiques similars en diferents territoris de Catalunya.  
  
Per la seva trajectòria, per l’esforç realitzat des dels seus municipis, per la insuficiència de 
recursos que tradicionalment han arribat a la Comarca, per l’afany d’anar concretant i construint 
una xarxa primària d’atenció a les dones, per la constant aportació i participació del món 
associatiu, per la voluntat d’unificar els esforços esmerçats ... per la necessitat de recuperar un vell 
projecte - dels anys noranta- d’atenció integral a les dones a la Comarca, el Baix Llobregat 
necessita un Centre d’Atenció Integral a les Dones al seu territori. 
  
És per totes aquestes raons, i d’altres que es podrien exposar, que l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, recollint el sentiment  del món associatiu, així com manifestant la seva pròpia voluntat, 
vol demanar la creació a la Comarca d’un Centre d’Atenció Integral a les Dones.  
 
En aquest sentit, els grups municipals de la Palma de Cervelló presenten una moció davant el  
Plenari de l’Ajuntament , per a la seva aprovació, que es concreta en els següents 
  

ACORDS 
  

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per a què en la seva planificació durant 
l’exercici de 2005 incorpori la creació al Baix Llobregat d’un Centre d’Atenció Integral a les Dones. 
  
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar pressupostàriament, tant la 
creació del futur Centre d’Atenció Integral a les Dones del Baix Llobregat, com un adequat 
funcionament posterior.   
  
TERCER.-  Donar trasllat del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
l’Institut Català de la Dona, el Departament de Presidència i el Departament de Benestar i Família.” 
 
Deliberacions: No se’n produeixen. 
 
Votació:  Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova pel vot afiirmatiu de tots els 

membres consistorials presents. 
 
D. Secció de control (art. 46.2.e LBL) 
 
D.9. Precs i Preguntes 
 
A l’inici de l’apartat de precs i preguntes la regidora Sra. Sáenz obté autorització de l’alcalde per 
absentar-se del ple i no es reincorpora més a aquesta sessió. 
 
Pregunta 1: 
 
Sr. Riverola: Demana com és que malgrat que s’ha rescindit el contracte amb la concessionària 

TMA, amb posterioritat a aquesta rescissió han tingut entrada a l’Ajuntament dues 
factures d’aquesta empresa. 

 
Resposta a la pregunta 1: 
 
Alcalde: Es compromet a respondre aquesta pregunta en el proper ple, atès que ara no 

disposa de la informació.  
 
Pregunta 2: 
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Sr. Riverola: Demana si la presa de possessió del lloc de treball que ocupa actualment el 
secretari s’ha realitzat correctament. Demana si es veritat que el secretari 
interventor pensa passar a ocupar la secretaria de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat i com es pensa cobrir aquesta vacant.  

 
Resposta a la pregunta 2: 
 
Alcalde: Respon que la possessió del lloc de treball de secretari interventor s’ha realitzat 

correctament i que no li consta que el secretari passi a ocupar el lloc de treball que 
esmenta. 

 
Pregunta 3: 
 
Sr. Batlle: Demana perquè no s’ha convocat a l’entitat de conservació de Can Vidal per part 

de l’equip redactor de la revisió del planejament general. 
 
Resposta a la pregunta 3: 
 
Alcalde: Respon que està previst que properament se sostingui una reunió entre aquestes 

parts 
 
Pregunta 4: 
 
Sr. Batlle: Demana quines mesures s‘han pres perquè el concessionari d’escombraries reculli 

els productes de l’esporga dels jardins de Can Vidal. 
 
Resposta a la pregunta 4: 
 
Alcalde: Respon que s’està treballant amb el concessionari sobre la manera de com tractar 

aquest tema que és de molt difícil solució. S’estan estudiant els diversos models 
seguits als municipis del voltant, cap dels quals no sembla proporcionar una 
solució definitiva. 

 
Prec 1: 
 
Sr.Batlle: Demana que l’Ajuntament netegi les vores de la carretera, atès que l’estat de la 

vegetació pot provocar algun sinistre. 
 
Intervenció de l’alcalde en relació al prec 1: 
 
Explica que la competència per al manteniment de la carretera correspon a la Diputació de 
Barcelona, la qual la realitza segons una determinada periodificació. Ja en altres ocasions s’ha 
hagut d’intervenir perquè la programació de la neteja de les vores ha anat amb retard i ara es 
realitzarà una nova gestió perquè se solucioni aquest problema. 
 
Pregunta 5: 
 
Sr. Batlle: Exposa que malgrat que l’alcalde es va comprometre a què desapareixeria 

l’abocador de runa existent a l’entrada del municipi a l’alçada de Can Mascaró 
aquesta instal.lació segueix existint i proporciona una mala imatge al poble. 
Demana que es pensa fer. 

 
Sr. Gràcia: Arran de la intervenció del Sr. Batlle, demana si l’activitat que esmenta té llicència i 

en cas que no la tingui demana que es tanqui. Declara que no pot ser que en 
determinats casos s’apliqui la llei amb tot rigor (cosa que considera correcte) i en 
d’altres es tingui màniga ampla. 
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Resposta a la pregunta 5: 
 
Alcalde: Respon que possiblement aquesta activitat no tingui llicència i dona la raó al Sr. 

Gràcia en què en puritat legal caldria tancar l’activitat. Tanmateix, al municipi hi ha 
diverses situacions irregulars que no tenen una fàcil solució i que s’estan tractant 
de reconduir sense arribar a mides massa dràstiques. 

 
Prec 2: 
 
Sr. Batlle Demana que es retiri un cotxe que es troba al carrer Cerdanya des de fa mesos , 

el propietari del qual havia fet donació a l’Ajuntament. 
 
Pregunta 6: 
 
Sra. Cabero: Demana el següent en relació al CEIP El Solell: 
 

- Si hi ha més o menys alumnes que l’any passat 
- Com es realitza el manteniment de l’escola i si es té un contracte específic per 

a aquesta finalitat 
- Si s’han lliurat a la Generalitat uns certificats sobre la correcció de les 

instal.lacions que van ser requerits per a aquesta administració al final del 
mandat municipal anterior 

- Si amb la decisió que ha pres el govern municipal sobre l’emplaçament de 
l’ampliació de l’escola, s’ha tingut en compte que s’omet el procés de 
participació ciutadana inherent al POUM i l’Agenda 21 i que es va a una 
solució de llarga gestió que no permetrà atendre en temps la problemàtica de 
saturació de l’escola actual, a diferència de la proposta d’ELP-PSC, la qual 
permetria que es pogués realitzar d’immediat l’ampliació sobre l’actual camp 
de futbol. 

 
Demana si es mantenen contactes amb la direcció de l’IES de Corbera. 
 
Demana en relació al casal de la gent gran: 
 
- El tipus d’organització que el gestiona  
- Com es gestionen les activitats i els recursos 

 
Mentre es desenvolupa la pregunta de la Sra. Cabero, el Sr. Riverola s’absenta del ple sense 
demanar ni obtenir autorització de l’alcalde. 
 
Resposta a la pregunta 6: 
 
Alcalde: Explica primer que deixarà que la Sra. Sáenz respongui les preguntes sobre 

ensenyament la propera sessió ordinària i el que ara oferirà serà només una breu 
resposta personal: 

 
- No recorda  les dades exactes del número d’alumnes, però sí que sap que el 

centre es troba molt proper a la saturació. 
- L’obligació de l’Ajuntament és el manteniment de l’escola per mitjà dels 

contractes de serveis que es tenen per al manteniment de les instal·lacions 
municipals. No existeix l’obligació d’un contracte de manteniment específic. 
Durant els mesos de setembre i octubre, es duran a terme una sèrie de 
tasques a l’escola per tal de garantir la seguretat i s’espera que properament  
es pugui legalitzar.  

- No té constància del requeriment de la Generalitat al qual ha fet esment la Sra. 
Cabero. 

- La Sra. Sáenz ha mantingut contactes amb l’IES de Corbera. 
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Mentre es desenvolupa la resposta de l’alcalde es reincorpora al Ple el Sr. Riverola sense 
demanar ni obtenir l’autorització de l’alcalde. 
 
Sra. Gallego: Respon la pregunta de la Sra. Cabero dient que s’està treballant per ajudar a crear 

una associació de la gent gran que gestionarà el casal d’avis per mitjà d’un 
conveni similar al que tenen altres entitat s del poble 

 
Prec 3: 
 
Sra. Cabero: Demana que se sigui més flexible a l’hora de interpretar quines persones poden 

ser usuàries del casal d’avis, atès que considera que s’ha produït alguna exclusió 
per una interpretació excessivament rígida. 

 
Pregunta 7: 
 
Sra. Joaniquet: Demana si es cobra alguna cosa a les persones que realitzen cursos retribuïts pels 

usuaris al casal d’avis. 
 
Resposta a la pregunta 7: 
 
Sra. Casamada: Respon que les classes sobre manualitats i puntes de coixí es presten  

des de fa molts anys, i ara es fan al Casal de la Gent Gran, entre altres 
coses perquè no ha estat possible trobar un local alternatiu. Declara que 
s’estan duent a terme passos per regularitzar aquesta situació 

 
Prec 4: 
 
Sra. Joaniquet:  Demana que es comuniqui als regidors de l’oposició les situacions d’accidentalitat 

de l’alcaldia. 
 
Prec 5: 
 
Sr. Gràcia: Manifesta que la directora de l’escola ha trobat una major sintonia amb l’actual 

equip de govern que amb l’anterior, atès que mentre que abans abundaven les 
queixes per escrit ara no se’n produeixen  

 
Prec 6: 
 
Sr. Gràcia:  En relació al conveni amb Cementos Molins Industrial, SAU del qual s’ha donat 

compte al mateix ple d’avui declara: 
 

- El considera una vergonya 
- Considera vergonyós democràticament la percepció que reben els ciutadans 

de com el govern municipal porta les coses a l’Ajuntament, ja que mentre  el 
ple d’avui s’ha centrat en un conjunt de circumstàncies de poc calat polític, les 
quals podien ventilar-se en tres minuts, i si el ple dura més ha estat per les 
mocions de l’oposició, un tema de la transcendència que presenta aquest 
conveni s’aprova amb un acord de la junta de govern local. No entra en si 
legalment correspon o no que el tema passi pel Ple, sinó que està parlant de la 
voluntat democràtica del govern, la qual considera absent en aquest cas. 

- No han estat informats els grups municipals de l’oposició ni el consell assessor 
del POUM, ni s’ha pres en consideració dins de l’agenda 21: S’ha actuat 
idènticament a com va succeir en el tema de la línia d’alta tensió. Creu que el 
govern municipal està duent a terme una pila de reunions per tal de donar 
sensació de participació, quan en realitat ho té tot decidit des d’abans. El 
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resultat és la poca participació ciutadana de la qual s’estranyava recentment el 
regidor Guilera en un article a La Veu. 

- L’equip redactor del POUM va proposar al seu grup la possibilitat que, atès 
que el terreny de la pedrera ja es troba transformat fos possible la seva futura 
conversió en un polígon industrial. El seu grup no es va mostrar ni favorable ni 
contrari a aquesta iniciativa, però va considerar que era prou important com 
per ser objecte d’un debat intern. Ara això, si es que tenia alguna possibilitat, 
ha quedat eliminada amb aquest conveni. 

- L’efecte del conveni és que a canvi de 6 o 7 milions d’euros es consolida una 
activitat extractiva durant 30 o 40 anys 

- Considera contradictori el conveni amb la caducitat de les llicències per 
activitats extractives i les suspensions de llicències d’activitats a tot el sòl no 
urbanitzable. 

- El conveni té una intencionalitat política atès que els ingressos es 
concentraran principalment en el mandat actual, mentre que l’activitat es 
trobarà en funcionament durant un període molt llarg.  

- També critica que no s’hagi previst cap mena d’actualització segons IPC i que 
es prevegi que en un futur els tributs de l’activitat extractiva es descomptin de 
l’aportació. 

- Entén inadequat que el conveni no faci esment a la cremació de fangs de 
depuradora a la fàbrica de ciment i que no s’estableixi cap límit en aquest 
sentit. 

- Creu que caldria actuar com a altres municipis com Vallirana o Begues que ha 
tancat pedreres. 

- Considera que una fàbrica de ciment implantada en el context metropolità té 
els dies comptats i que un conveni com aquest no fa sinó donar oxigen a 
aquesta situació inadequada. 

 
Intervenció de l’alcalde en relació al prec 6: 
 

- El conveni es fruit del treball de dos anys i suposa la conciliació dels interessos 
entre ciments molins i l’Ajuntament .  

- Aquesta empresa té l’argila com un recurs estratègic per a la fabricació del 
ciment i el fet de no poder seguir explotant l’extractiva una vegada s’acabi la 
que tenen autoritzada actualment li provocaria un cost d’oportunitat important, 
a més de provocar el problema d’un moviment enorme de camions. 

- El que es proposa ara no és ampliar la seva extensió sinó la profunditat i es 
garanteix la restauració amb terres amb exclusió de residus no inerts. 
L’Ajuntament en aquesta activitat té un paper molt limitat, d’informe però no 
d’autorització. Atès que aquesta correspon a la Generalitat. L’Ajuntament 
podria posar pals a les rodes però al final l’activitat s’acabaria fent. Durant la 
negociació sempre s’ha tingut molt clar que si l’activitat s’hagués de fer de zero 
no es faria i que si s’hagués plantejat una ampliació de l’extensió tampoc no 
hauria estat acceptada.  

- L’ampliació no suposa que l’activitat restarà 30 o 40 anys sinó un període 
d’entre 12 i 15.  

- El que s’ha fet en aquest conveni no és gaire diferent del que han fet altres 
municipis que tenen  activitats extractives. 

- El POUM té una capacitat limitada per impedir aquesta activitat i la Generalitat 
podria imposar-la per raons d’interès general. 

- Descarta el caràcter partidista que el Sr. Gràcia ha atribuït al règim de 
pagaments. 

- No nega que haver donat participació als grups municipals en la negociació del 
conveni podia haver suposat rebre aportacions interessants, però també és 
cert que calia mantenir un nivell de discreció important. 

- Pel que fa a la qüestió dels llots de depuradora, descarta que el conveni tingui 
res a veure amb aquesta possibilitat i que en lloc de limitar-se a fer una simple 
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al.legació, l’Ajuntament s’ha personat com  a part de l’expedient per tal de 
poder fer totes les aportacions que corresponguin.  

- Replica respecte el que fan altres municipis dient que quan aquests han tancat 
les pedreres era perquè el recurs estava exhaurit. 

- Interpreto que es tracta d’un molt bon conveni 
 
Sr. Batlle: Considera que la no aplicació de l’IPC anyal és un disbarat 
 
Alcalde: Replica al Sr. Batlle dient que el que s’ha pactat és una aportació global i per tant 

l’IPC no tenia sentit i per altra banda la participació en els beneficis es manté 
proporcional. 

 
Pregunta 8: 
 
Sr. Gràcia: Demana si el govern municipal recolza la denúncia que ha presentat davant del 

jutjat un guàrdia municipal.  
 
Sra. Cabero: Demana si es prendran represàlies contra aquest guàrdia. 
 
Resposta a la pregunta 8: 
 
Alcalde: Respon que no recolza la denúncia i que ell no pren mai represàlies contra ningú. 
 
Pregunta 9: 
 
Sr. Gràcia: Davant de la inundació de la plaça Puigmajor demana si tenen alguna resposta 

política, tota vegada que la reurbanització d’aquesta plaça és un efecte del conveni 
que va signar aquest govern municipal. Destaca que l’estació transformadora, la 
qual es troba descalçada, es troba en un indret inadequat per on passa la riera. 
També manifesta que el mur de rocalla que es va autoritzar en el seu dia se l’ha 
endut la riada. Considera que el conveni s’ha demostrat que no estava ben fet, que 
l’estació transformadora està mal  col.locada  i que no es va preveure el suficient 
número d’embornals calia que l’estació transformadora es trobés dins de l’edifici. 

 
Resposta a la pregunta 9: 
 
Sr. Guilera S’ha constatat que els embornals de la plaça no tenien prou capacitat ni tampoc és 

suficient l’embornal del torrent de Sta. Rita. S’estan duent a terme actuacions per 
solucionar aquests dos temes ampliant la capacitat de desguàs. Pel que fa a l’estat 
de l’estació transformadora s’ha ordenat al seu propietari, que és la companyia 
elèctrica, mesures provisionals i definitives per a la seva reparació. Pel que fa al 
mur de rocalla aquest va ser una exigència de l’Agència Catalana de l’Aigua i es 
va fer sota l’autorització d’aquesta administració. L’obligació que l’estació 
transformadora es trobi dins o no de l’edifici la podia imposar la companyia 
subministradora i no l’Ajuntament i destaca que la cessió  del terreny a on s’ubica 
s’havia d’haver fet en atorgar la llicència d’edificació i no després. 

 
Pregunta 10: 
 
Sr. Gràcia: Demana si el trencament del tub d’aigua potable  a les escales del carrer Sant 

Isidre té alguna cosa a veure amb les obres del revolt. 
 
Resposta a la pregunta 10: 
 
Alcalde: Respon que no tenen res a veure sinó que es tracta d’un trencament de la 

canonada d’impulsió, la qual té una antiguitat molt considerable. 
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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 nou de setembre de dos mil cinc, 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. 


