ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 8 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2016

A la Palma de Cervelló, el dia 9 de setembre de 2016, a les 20 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 Pedro Ardoy Aibar.
Enric Bellver demana la paraula, i l’alcalde la hi dóna, i demana disconformitat amb el ple ja
que no ha tingut accés a la informació sobre el ple i per això vol expressar malestar. Ell va
entendre que la comissió de participació va decidir celebrar un altre ple. Fins fa tres dies no
sabia que avui hi havia un ple. No ha pogut treballar el ple. Se l’ha enganyat amb relació a la
data de celebració del ple. No se l’ha preparat per defensar les seves propostes. Després de
fer la queixa marxa del ple i no hi torna.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta següent:
Ple ordinari número 5, 13 de maig de 2016
2. Aprovació de festes locals 2017
3. Modificació puntual POUM inclusió Catàleg de Masies, aprovació provisional.
4. Pla Especial Catàleg de Masies.
5. Precs i preguntes
1. Aprovació de l’acta següent:
-

Ple ordinari número 5, 13 de maig de 2016

Votació: aprovat per unanimitat

2. Aprovació festes locals 2017
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2017
Vista l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2017, i que són les següents:
6 de gener (Reis)
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14 d’abril (Divendres Sant)
17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
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 Coneixement de la Generalitat de Catalunya com
a festes laborals locals retribuïdes i no recuperables per a l’any 2017 els dies:
-

5 de juny (Segona Pasqua)
25 de setembre (Festivitat de la Mercè)

Segon: Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.”
Votació: aprovat per unanimitat
Intervencions:
Anna Pascual pregunta sobre perquè hi ha un dia de mes. És a dir, pregunta perquè si
l’estatut dels Treballadors estableix que hi ha d’haver 14 festes s’estan aprovant 15 dies de
festes. Vol saber quina de les festes no es farà. L’Alcalde diu que ja mirarà si hi ha un error
en la proposta de la Generalitat de Catalunya, però ara no vol deixar sobre la taula aquest
tema. Anna Pascual diu que alguna cosa no li quadra.
3. Modificació puntual POUM inclusió Catàleg de Masies, aprovació provisional.
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM_LPC A L’ARTICLE 116.5 DE REGULACIÓ D’USOS EN SNU I AL COMPLIMENT
DE L’ARTICLE 101.5 HABITATGE RURAL TRADICIONAL PER L’INCLUSIÓ D’ALTRES
EDIFICACIONS AL CATÀLEG DE MASIES
En la sessió ordinària del Ple, celebrada el dia 11 de juliol de 2014 es va acordar l’aprovació
inicial de la modificació objecte dels presents acords i posteriorment es va procedir amb tots
els tràmits previstos al TRLUC.
Per tant, es proposa:
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Primer.- Estimar o rebutjar, en cada cas, les al·legacions lliurades en el tràmit d’informació
pública, així com en els informes sectorials, d’acord amb la motivació i justificació exposada
a l’annex I del document.
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM_LPC als articles 116.5 i
101.5.
Tercer.- Fer constar que les modificacions respecte el document aprovat inicialment, que no
suposen canvis substancials, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 112 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, són les
concretades a l’apartat tercer de l’annex I del document.
Quart.- Elevar l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a l’efecte de la seva aprovació definitiva, en compliment dels articles 79 i
següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Cinquè.-Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient.”
Votació: aprovat per unanimitat
Intervencions:
Xavi explica la proposta amb una projecció. L’explicació serveix per aquesta proposta i la
posterior. Explica el document de resposta a totes les al·legacions.
4. Pla Especial Catàleg de Masies, aprovació provisional.
“PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE
MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS DE LA PALMA DE CERVELLÓ
En la sessió ordinària del Ple, celebrada el dia 11 de juliol de 2014 es va acordar l’aprovació
inicial del Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions de la Palma
de Cervelló.
Per tant, es proposa:

Primer.- Estimar o rebutjar, en cada cas, les al·legacions lliurades en el tràmit d’informació
pública, així com en els informes sectorials, d’acord amb la motivació i justificació exposada
a l’annex II del document.
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres
edificacions de la Palma de Cervelló.
Tercer.- Fer constar que les modificacions respecte el document aprovat inicialment, que no
suposen canvis substancials, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 112 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, són les
concretades a l’apartat quart de l’annex I del document.
Quart.- Elevar l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a l’efecte de la seva aprovació definitiva, en compliment dels articles 79 i
següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
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Cinquè.-Notificar el present acord a les persones interessades en l’expedient.”
Votació: aprovat per unanimitat
5. Precs i preguntes
Intervencions:
a) Ardoy fa un prec: manifesta el rebuig que onegi la bandera a la plaça 11 de Setembre. Si
no es treu l’estelada no assistiran als actes de l’11 de Setembre. Xavi diu que no es traurà la
bandera.
b) Josep Maria Llop felicita el consistori perquè tot els acords s’han aprovat per unanimitat.
Mostra que l’oposició no posa pals a les rodes.
c) També demana disculpes perquè es va dir al ple de juliol que des del govern s’havia
manipulat el seu article de la revista La Veu i no és cert. També s’ha demanat disculpes per
mail.
d) Anna Pascual pregunta sobre la revocació de la subvenció de joventut. Diu que no té
resposta. Demanen que se’ls respongui per mail o en un ple.
e) També volen saber la valoració dels casals d’estiu. Maria Rosa Escobar diu que a finals
de mes tindran la valoració.
f) Volen saber el deute de l’ajuntament als proveïdors, ja que no es respon als escrits que
presenten. Xavier González diu que no té la xifra al cap. Si haguessin tingut la pregunta
abans ho haurien calculat. Anna Pascual diu que sí que ho han preguntat molts cops per
escrit, mitjançant instàncies, i que no tenen cap informació actualitzada. No estan gens
informats del que passa econòmicament a l’Ajuntament.
g) Anna Pascual vol saber com està el tema del cartell dels comerços. Francesc Cortés diu
que estan treballant encara en el tema i ja passarà informació.
h) Anna Pascual pregunta en què estan treballant actualment. Xavier González diu que
tenen la revista i que hi poden veure què es fa. L’ajuntament està en mil fronts. Per exemple,
ara s’està treballant en justificar i sol·licitar subvencions. S’està treballant en el pressupost
de 2017, etc. Anna Pascual diu que ells haurien de tenir més informació i que la revista no
creu que sigui el mitjà de comunicar-se amb l’oposició. No els fan partícips de les decisions.
i) Judit Guillem demana informació sobre el ban que es va fer amb relació a les terrasses, ja
que no ha tingut cap efecte, i les terrasses generen problemes de convivència. Esteve Fisas
diu que el ban ja s’havia fet i que el comunicat només va servir per recordar el tema. Creu
que el tema de les cadires ha funcionat. Demana que si hi ha algun punt concret que no
funcioni es digui per tal de solucionar-lo. Judit Guillem diu que ella ha vist, tard a la nit, taules
i cadires posades en diferents bars.
j) Judit Guillem demana pels contenidors bruts plens i que s’obren. Esteve diu que hi ha un
programa de manteniment i que ell no els veu tan bruts. Cal trobar el punt perquè la gent
sigui cívica. Torna a dir que, si es detecten punts que estan malament, s’informi per poder-hi
actuar immediatament.
k) Xavier Avellaneda pregunta pel torneig de futbol i com està prevista la mobilitat, què es
pensa fer sobre la brutícia provocada pels excrement dels gossos i què s’ha fet amb relació
als robatoris de gelats al camp de futbol. Susana Fort diu que ja està previst com es farà la
mobilitat el dia del torneig. Amb relació als gelats diu que el frigorífic del bar està fora del bar
i que els que salten al camp de futbol hi tenen accés. Xavier Avellaneda diu que caldria
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imposar sancions econòmiques als infractors ja que l’incivisme no ha de ser suportat per tots
els veïns de la Palma.
l) Josep Maria Llop diu que hi ha molt d’incivisme: “bolilles” als parcs, brutícia als carres, etc.
Caldria aplicar els estàndards de neteja i manteniment. També diu que la informació dels
comunicats policials ha minorat amb el canvi de programa. Xavier González diu que s’està
fent una campanya de sensibilització amb relació al civisme, concretament en el reciclatge i
usos dels diferents contenidors. Josep Maria Llop diu que no s’ha donat resposta. Una cosa
és la política de sensibilització del reciclatge. Ell reclama un millor manteniment dels carrers.
Hi ha moltes defecacions de gos i cigarretes al terra. Força gent li diu que està tot brut,
sobretot quan es compara amb altres municipis. Esteve Fisas vol fer un incís. Diu que hi ha
molt d’incivisme. Per exemple, són els amos dels gossos els que han de ser responsables,
no és l’ajuntament qui en té la responsabilitat. Cal esbrinar què fer perquè la gent pensi en
els altres. No és una fugida d’estudi. Cal educar. Esteve explica que el nou programa de la
policia permet fer estadística de les incidències. En aquest sentit es pot mirar de fer un
seguiment de l’incivisme mitjançant el programa.
m) Josep Maria Llop diu que la informació que reben del programa no és gens concreta. Els
comunicats de la policia d’abans eren millors. La informació està escapçada i vol saber si
des de l’equip de govern s’hi vol fer alguna cosa. Esteve diu que la informació és la mateixa,
però que està entrada d’una altra manera. Aquest nou programa permet el tractament de la
informació.
n) Josep Maria Llop demana que els seus precs es recullin a l’acta perquè creu que no es fa.
Li sobta molt que es digui en moltes coses que s’hi està treballant. Ells creuen que es
mereixen explicacions de què fa el govern. Molts cops se’ls dona llargues. Pregunta, a més,
per què es triguen a contestar tan les instàncies, tot i que siguin fàcils de contestar. Xavier
González diu que ho miraran i que s’estudiarà.
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21.57 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

L’alcalde

El secretari interventor
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