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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 10 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 11 de novembre de 2016, a les 20.02 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. 
 
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 d’actes anteriors. 
 
2. Proposta 1. Donar compte al ple de la liquidació pressupost 2015. 
 
3. Proposta 2. Aprovació del  fitxer de dades personals de la Policia Local - DRAG-clic. 
 
4. Proposta 3. Catàleg de camins municipals, aprovació inicial. 
 
5. Moció amb relació a la Declaració Institucional d’entitats i ens locals sobre la 

resposta a les situacions de pobresa energètica. 
 
6. Moció sobre la Declaració Institucional de les “Ciutats defensores dels Drets 
    Humans”. 
 
7. Moció sobre la defensa de l’autonomia municipal. 
 
8. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i efectes 

investigats per processos relacionats amb la sobirania, presentada pels grups de 
LPS, PDC i ERC. 

 
9. Moció a favor de la reforma horària. 
 
10. Moció per al reciclatge de les xeringues. 
  
11. Precs i preguntes. 

 
 
 
1. 
 

Aprovació d’actes anteriors. 

 
Intervencions: 
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Anna Pascual fa esmenes a l’acta de 22 de juliol de 2016 i prega que les actes s’enviïn la 
setmana posterior al ple. L’alcalde demana al secretari que incorpori esmenes.  
 
Votació: No s’aproven i es deixen sobre la taula.  
 
 
2. Donar compte al ple de la liquidació pressupost 2015
 

. 

 

“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 566/16 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2015. 

Es dona compte al Ple del decret 566/16 de 21 de setembre i que  tot seguit es transcriu: 
 
“PROCEDIMENT 
Codi: 03.301.15 
Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2015. Aprovació. 
 
DISPOSICIÓ 
 
L’alcalde resol: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2015 en els termes 
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte. 

 

Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord 
amb l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, d’aquest acord amb tota la documentació que forma part de 
l’expedient. 
 

Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de 
la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.” 
 
Votació: El Ple es dona per assabentat. 
 

3. Aprovació del fitxer de dades personals de la Policia Local – DRAG-clic
 

. 

 

“PROPOSTA DE CREACIÓ DEL FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
“POLICIA LOCAL – DRAG (DISPOSITU DE RECURSOS PER A AGENTS)” 

Antecedents 
1.- Darrerament s’ha detectat la necessitat de la Policia Local d’utilitzar el dispositiu de 
recursos per a agents (DRAG), perquè el puguin emprar per a serveis, atestats, documents, 
tràmits, expedients administratius en general en l’àmbit de les funcions de cos i tractament 
de les dades del seu personal. 
 
2.- Així mateix, la normativa de protecció de dades personals obliga a dur a terme 
actuacions amb relació al tractament de les dades de les persones físiques, que han d’anar 
orientades principalment a garantir la qualitat i seguretat de les dades i els drets de les 
persones interessades o afectades. 
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3.- L’Ajuntament de la Palma de Cervelló tracta dades de caràcter personal de la ciutadania i 
del personal al seu servei, i disposa de fitxers de dades de caràcter personal creats amb 
anterioritat i inscrits de la manera corresponent en el registre de fitxers públics de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades. Per  tant, quant a la creació, la modificació o la supressió 
de fitxers de caràcter personal, la normativa estableix que s’ha de fer mitjançant una 
disposició de caràcter general o acord, que s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent 
i que, una vegada aprovat definitivament, s’ha de notificar a l’Agència Catalana de Protecció 
de dades. 
 
Consideracions legals 
 

1. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 
2. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal.  

 
3. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades  
 
Per tot això, l’alcalde proposa al Ple que s’adoptin els següents acords: 
 
Primer.

 

  Aprovar provisionalment la creació del fitxer de dades de caràcter personal 
anomenat “Policia Local – Dispositiu de Recursos per Agents (DRAG)”, el qual ha de quedar 
redactat de la manera següent: 

 “Fitxer Policia Local – DRAG 
 
- Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió del personal de la Policia Local i gestió dels 

serveis de la Policia local (serveis, atestats, documents tràmits, expedients administratius 
en general en l’àmbit de les funcions del cos, tractament de les dades del personal) 
 

- Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades o que estan 
obligats a subministrar-les: personal de la Policia Local, persones físiques i jurídiques 
administrades i vehicles. 
 

- Procedència de les dades: de la persona interessada o del seu representant legal, 
d’entitats privades i d’administracions públiques. 

 
- Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades inclosos: 

 
a) Personal de la Policia Local: nom i cognoms, DNI o altre document d’identificació, 

ingrés, data de naixement, lloc de naixement, pare, mare, edat, jubilació, funcions, 
número d’agent, secció adscrita, règim econòmic de plusos laborals, adreça, adreça 
de correu electrònic, telèfon i imatge. 

b) Persones físiques: nom i cognoms, DNI/NIE o altre document d’identificació, àlies, 
sexe, data de naixement, lloc de naixement, pare, mare, avisos i observacions 
personals, adreça de correu electrònic, adreça, telèfon, annex de documents i 
fotografies digitals. 

c) Persones jurídiques: nom social, CIF, activitat, aforament, adreça, telèfon, adreça de 
correu electrònic, titular (dades de persona física). 

d) Vehicles: matrícula, marca, model, color, número de bastidor, tipus de vehicle, 
combustible, país, avisos en relació al vehicle. 

 
- Sistema de tractament utilitzat en l’organització: manual i automatitzat. 
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- Caràcter de les dades: les dades són de caràcter obligatori per a l’acompliment de la 

finalitat del fitxer. 
 

- Cessions i transferències de dades previstes: a cossos i forces de seguretat, ministeri 
fiscal, jutjats i magistratura per prevenir, investigar i perseguir delictes i faltes. 

 
- Transferències internacionals de dades: no previstes. 

 
- Òrgan responsable del fitxer: alcalde de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, com a 

representant de l’Ajuntament. 
 

- Servei on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: es podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts a 
la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre 
de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica palma@diba.cat. 

 
- Nivell de mesures de seguretat: alt. 

 
- Responsable de gestió del fitxer: Ajuntament de la Palma de Cervelló” 
 
Segon.

publicació de l’anunci d’exposició. Si transcorre el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals es consideraran aprovats 
definitivament. 

   Exposar al públic, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la 
província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i de la pàgina web municipal, l’acord 
provisional durant el termini de trenta dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la  

 
Tercer.

 

  Sol·licitar de l'Agència de Protecció de Dades, una vegada efectuada la publicació a 
què es fa referència a l'apartat anterior, que procedeixi a la inscripció dels fitxers al Registre 
de Protecció de Dades.” 

Intervencions: 
 
Josep Maria Llop remarca que l’aprovació d’aquest fitxer no pot ser utilitzat per negar als 
regidors de l’oposició les dades que hi conté. Hi ha d’accedir per fer les seves funcions. 
L’Alcalde remarca que no s’oculta informació i que no hi ha dues informacions: una de breu i 
una d’extensa.  
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
4. 

 
Catàleg de camins municipals, aprovació inicial. 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL “CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ”. 
  
Des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, s’ha redactat el Catàleg de camins municipals de la Palma de Cervelló. 
 
L’objecte del present document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el 
treball de camp. Aquestes dades s’han organitzat en una base de dades amb la qual s’ha 
elaborat una fitxa per a cada camí. 

mailto:palma@diba.cat�
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 Per tant, es proposa: 
  
Primer.- Aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de la Palma de Cervelló, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Se sotmet a informació pública el document durant el termini de dos mesos a 
comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
També s'inserirà anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d'anuncis 
de l'Ajuntament. 

En cas de no presentar-se cap al·legació o suggeriment dins aquest termini, l'esmentat 
catàleg s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord.” 

 
Votació: aprovat per unanimitat. 
 
5. Moció amb relació a la Declaració Institucional d’entitats i ens locals sobre la 

resposta a les situacions de pobresa energètica. 
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Llegeix la proposta Xavier González després de remarcar que es tracta d’una moció subscrita 
per tothom. 
 
Votació: aprovat per unanimitat, 10 vots. Josep M. Llop ha marxat del Ple abans de la 
votació. 
 
6. 

 

Moció sobre la Declaració Institucional de les “Ciutats defensores dels Drets 
Humans. 

“MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL  DE  LES “CIUTATS DEFENSORES DELS 
DRETS HUMANS” (2016) 
 
I. L’impuls i la promoció dels drets humans és una de les finalitats del Consell Metropolità de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament de l’AMB, d’acord amb el seu reglament de 
funcionament aprovat en Consell Metropolità el 8 de maig del 2012, i la defensa dels Drets Humans, 
un dels principis transversals del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l’AMB 2013-
2016, en consonància amb la Llei Catalana de Cooperació. 
 
II. En data 26 de juliol de 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat per portar a terme el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, 4ª Edició, 
el qual té com a objectiu donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, 
ajudant a conscienciar la ciutadania dels municipis metropolitans participants sobre la necessitat 
d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. El projecte consisteix en l’ 
organització d’activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites i 
activitats en centres educatius, exposicions, etc.) amb la participació de 9 defensors i defensores dels 
drets humans de diferents països, del 26 de setembre al 8 d’octubre de 2016. 
 
III. Aquest projecte compta amb la participació dels municipis metropolitans següents: Barberà del 
Vallès, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat,  Gavà, Molins de Rei, Sant Cugat 
del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans. També 
hi participen els ajuntaments de Granollers, Terrassa i Girona, la Comissió Catalana d’Ajuda als 
Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Institut Català Internacional per la Pau, Casa 
Amèrica de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona, 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fòrum de Síndics Locals. 

IV. L’AMB ha promogut la participació dels municipis metropolitans de menys de 10.000 habitants 
(Begues, Cervelló, El Papiol, La Palma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Tiana i Torrelles de Llobregat) amb la seva incorporació a les activitats programades.  

V. Com a conseqüència d’aquest projecte, l’AMB, els ajuntaments i institucions participants van 
elaborar una Declaració Institucional consensuada que recull el compromís de cadascuna de les 
ciutats amb els drets humans, la seva defensa i el suport a les persones defensores. 
 
VII. L’Àrea d’Internacional i de Cooperació mitjançant informe ha proposat  elevar al Consell 
Metropolità la proposta de suport a la Declaració presentada dins del projecte “Ciutats Defensores 
dels Drets Humans”.  
 
En conseqüència i com a resultat de tot l’exposat fins ara, aquest Consell Metropolità manifesta la 
següent 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol política pública, a 
escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració més propera a la ciutadania, no 
només no poden ser alienes a aquests valors sinó que els han d’aplicar amb escreix. 
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Enguany, l’arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu ha posat de relleu la 
tensió que hi ha entre el discurs retòric i l’efectiu respecte i aplicació d’aquests principis. Els conflictes 
armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinència a un determinat grup 
social o opinions polítiques i la passivitat de la comunitat internacional, vulneren els drets humans, i 
en particular el dret a la pau. Les persones que fugen de conflictes i persecucions i que cerquen 
protecció a Europa, es troben davant greus dificultats per accedir a un altre dret humà, que és el dret 
d’asil, i davant de la manca de resposta per part dels governs i d’alguns sectors socials i polítics. Així 
mateix, els drets d’aquestes persones són especialment menystinguts en assentaments fronterers. 

En aquest context, les ciutats que participem en el projecte de Ciutats defensores dels drets humans 
posem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita pel dret a la pau, 
del dret d’asil, dels drets de les minories i de les llibertats fonamentals. Amb aquest projecte, volem 
contribuir a donar visibilitat i protecció a persones que posen en perill llurs vides i llibertat per 
reivindicar drets que són universals. 

En aquest marc, el Consell Metropolità de l’AMB dóna suport al projecte de Ciutats defensores dels 
drets humans i es compromet a: 

PRIMER.- Exigir als governs europeus, incloent-hi l’espanyol, la màxima generositat i celeritat en 
l’acollida de persones refugiades, tot establint un mecanisme permanent i segur que doni resposta als 
desplaçaments forçats. 

SEGON.- Reivindicar igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones refugiades, 
amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des de llur sortida del 
país fins el seu assentament definitiu. 

TERCER.-  Recordar que les minories de tot tipus són particularment vulnerables a la violació dels 
drets humans i que cal protegir amb especial atenció els seus drets. 

QUART.- Renovar  el seu compromís amb els drets humans i la pau a escala local; i a mantenir i 
intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores dels drets humans, 
tant a escala local com internacional. 

CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques 
públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala internacional. 

SISÈ.- Condemnar la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores dels drets 
humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució per part de 
governs autoritaris.” 
 
Votació: aprovat per unanimitat, 10 vots. 
 
 
7. 

“MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE L’AUTONOMIA MUNICIPAL 

Moció sobre la defensa de l’autonomia municipal. 

N’Enric BELLVER i BALLESTER amb DNI 35.052.385-V com a portaveu del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

EXPOSA 
Atès que l’aprovació de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) ha significat la modificació i vulneració de l’actual 
model territorial de Catalunya, afectant greument l’autonomia local. 
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Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local. La LRSAL suposa 
una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de 
Catalunya. 
Atès que la Carta Europa d’Autonomia Local (ratificada per Espanya el 20 de gener 
de 1988) estableix que els ens locals són un dels principals fonaments de la 
democràcia, ja que és en aquest nivell territorial on el dret de la ciutadania a 
participar en les polítiques públiques pot ser exercit més directament i per tal que 
això es faci efectiu és necessari que els ajuntaments tinguin competències efectives. 
A més, per als països signants de la Carta la defensa i l’enfortiment de l’autonomia 
local representen una contribució essencial en la construcció d’Europa i això suposa 
l’existència d’ens locals dotats d’òrgans de decisió democràticament constituïts que 
es beneficien d’una àmplia autonomia i de competències. 
Atès que la tan invocada Constitución Española reconeix, en els articles 137 i 140, 
“la autonomía de los entes locales”  
Atès que la Ley de Bases de Régimen Local, en el seu article 4t estableix que 
corresponen en tot cas als municipis, les províncies i les illes les potestats 
reglamentària i d'autoorganització, així com la potestat de programació o planificació.  
Atès que s’ha produït una nova ingerència a l’autonomia municipal, en aquest cas a 
la de l’Ajuntament de Badalona, protagonitzada pel Gobierno de España, mitjançant 
la instrumentalització partidista de la Delegación del Gobierno en Cataluña i del 
Poder Judicial que dictà mesures cautelaríssimes “inaudita parte”. 
Atès que el govern espanyol té molt interès a evitar que sigui des dels ajuntaments 
des d’on s’impulsi la creació de noves relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol i 
que per evitar-ho judicialitza les decisions polítiques que adoptin els ajuntaments de 
Catalunya.  
SOL·LICITEM, recollint tot l’exposat anteriorment, proposar al ple de l'Ajuntament 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló manifesti el seu total 
rebuig a la judicialització dels acords polítics que prenguin els ajuntaments de 
Catalunya i a la vulneració de l’autonomia local. 
SEGON.- Reclamar al govern de l’Estat espanyol que deixi d’utilitzar partidistament 
les institucions del Estado de España i d’instrumentalitzar el Poder Judicial. 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que esmerci tots els 
esforços necessaris i que utilitzi tots els recursos jurídics disponibles en defensa de 
l’autonomia dels ajuntaments de Catalunya enfront de la bel·ligerància del Gobierno 
de España. 
QUART.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i a la seva alcaldessa 
per mostrar-los la solidaritat de la vila de la Palma de Cervelló. 
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots 
els Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al president del Govern 
de l’Estat espanyol.” 
 
Defensa la proposta Enric Bellver, qui l’ha presentada, i també és una moció consensuada, 
com recorda Xavier González. 
 
Votació: aprovat per unanimitat, 10 vots. 
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8. 

 

Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i efectes 
investigats per processos relacionats amb la sobirania, presentada pels grups 
de LPS, PDC i ERC. 

“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I 
ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS 
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA, PRESENTADA PELS GRUPS DE 
LPS, PDC I ERC 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de 
Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb 
l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el 
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del 
Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit 
de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de 
portar cap a un nou model d’estat. 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i 
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis 
anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i 
compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els 
electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de 
l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 
materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i 
catalanes sobre la independència del nostre país.  
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on 
actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple 
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una 
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a 
partir de criteris subjectius.  
 
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents 

ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de La Palma de Cervelló a la resolució del 
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la 
independència, com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de 
forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el 
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una 
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que 
sigui el màxim de transversal socialment i política.  
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3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver 
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma 
pacífica, lliure i democràtica:  
– El president Artur Mas i els membres del seu govern Joana Ortega, Francesc 
Homs i Irene Rigau davant les causes judicials obertes arran del procés participatiu 
del 9 de novembre de 2014. 
– La presidenta i la Mesa del Parlament en l’exercici de les funcions respectives. 
–  La companya Montse Venturós, el company Joan Coma i tots els càrrecs electes i 
ajuntaments perseguits per haver aprovat mocions de suport al procés polític 
català, per exhibir l’estelada o per altres votacions produïdes democràticament en 
el ple municipal. 
- Els companys i companyes regidors de Badalona investigats per desobediència per 
haver obert l'Ajuntament el 12 d'octubre en exercici del dret a la representació i a 
l’autonomia organitzativa  local amb tota normalitat, en un intent intolerable de 
judicialitzar la política.  

4. Manifestar  que en una societat democràtica no és concebible la persecució de càrrecs 
electes pel simple fet d’exercir el dret a representar, assistir i informar la ciutadania 
que els ha delegat la sobirania. 

5. Afirmar que les amenaces  i el fet de no ser persones aforades no impediran que, com 
persones regidores, expressem sempre i en tot moment  la nostra opinió, dins dels 
límits del respecte a la llibertat i dignitat dels altres, però amb la valentia i la 
fermesa que exigeixen el mandat rebut i el moment polític que viu el país. En 
aquest sentit, la por no és una opció. No tenim por.  

6. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una 
separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

7. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del 
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 
Xavier González diu que es tracta d’una moció consensuada pels tres grups i llegeix la 
proposta.   
 
Intervencions: 
 
Pedro Ardoy diu que estan en contra de la judicialització de la política, però que els 
responsables polítics catalans si actuen fora de la llei han de ser jutjats.  La democràcia 
consisteix a respectar les opinions dels altres. 
  
Enric Bellver diu que evidentment votaran a favor. Ells ja portaven la proposta com a partit. 
En la comissió de participació han intentat consensuar la proposta. Agraeixen als partits 
polítics que han fet l’esforç de consensuar una moció. No és exactament la seva proposta, 
però es tenen en compte les principals pretensions.  

  
Votació: 9 vots a favor per part de la LPS, PDCat i ERC i 1 vot en contra. 
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9. 
 

Moció a favor de la reforma horària. 

“MOCIÓ a favor de LA REFORMA HORÀRIA 
 
N’Enric BELLVER i BALLESTER, amb DNI 35.052.385-V, com a portaveu del grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
EXPOSA 
Fa mesos que el Parlament de Catalunya està treballant en la Iniciativa per a la 
Reforma Horària -Ara és l’hora-, que té com a objectiu principal el de generalitzar 
una jornada laboral més compacta i flexible, que permeti acotar el temps destinat a 
la feina i n’alliberi per a usos personals, familiars i socials. Cal, en definitiva, passar 
d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats de la 
nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i augment 
progressiu de les desigualtats. 
Els tres grans reptes que van associats a aquesta iniciativa i als objectius esmentats 
són recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món, 
impulsar una nova cultura del temps i recuperar el fus horari GMT en el marc d’una 
reordenació global europea. Els estudis ens diuen que aquesta reforma és bona per 
la salut, pel rendiment escolar i laboral, i també és molt positiva de cara a gaudir de 
més temps de lleure que es pot dedicar a la participació política i cívica en la 
comunitat. 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de promoció i 
sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de la societat), a 
nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a 
nivell micro (de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu 
d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar cap al retorn de Catalunya als 
horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social, econòmica i 
cultural.  
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció 
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, 
els esportius, els televisius i els associatius, així com en les infraestructures 
públiques i privades que els puguin permetre.  
Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es pronunciï a 
favor de la reforma horària adoptant els següents  
 

ACORDS 
Primer. Adherir l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a la l’entitat Ara és l’Hora - 
Iniciativa per a la Reforma Horària.  
Segon. Organitzar a la Palma de Cervelló un Dia d’Horaris Europeus, això és, que el 
dia escollit el màxim nombre d’empreses, establiments, professionals i centres 
educatius haurien d’aplicar una jornada compactada que permeti disposar de més 
temps personal, familiar i social; amb l’objectiu de fer pedagogia entre la població 
dels avantatges del canvi horari. 
Tercer. Crear i impulsar el Segell de Puntualitat de l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló, que té entre d’altres compromisos el de respectar l’hora d’inici dels actes.  
Quart. Que els Plens d’aquest ajuntament, a partir de l’any 2017, comencin a 
avançar l’hora d’inici per estar en consonància amb el contingut d’aquesta moció i 
amb el punt tercer dels acords.  
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Cinquè. Comunicar aquests acords a la plataforma Iniciativa per la Reforma Horària, 
a l’Associació Catalana de Municipis, i a  la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
Defensa la proposta Enric Bellver. 
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
10. Moció per al reciclatge de les xeringues
 

. 
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Defensa la proposta Anna Pascual. Pedro Ardoy diu que hi estan totalment d’acord. També 
Enric Bellver hi està totalment a favor. I el mateix diu Francesc Cortés.  
 
Votació: aprovat per unanimitat 
 
11. Precs i preguntes 
 
Intervencions: 

Quan comença aquest punt de l’ordre del dia marxa la regidora Judit Guillem. 
  

a)   Pedro Ardoy pregunta sobre el desglossament del deute de l’ajuntament. Són uns 
240 mil euros. Vol saber per què existeix el deute i si hi ha previsions de pagament. 
L’alcalde diu que s’està treballant en un pla de tresoreria, però que cal recordar que 
no paguem part, o no es pot pagar, perquè no ens paguen diners que ens deuen a 
nosaltres.  

b)   Enric Bellver vol preguntar a la regidora d’esports o d’igualtat amb relació a la cursa 
atlètica de la festa major. Hi va haver una categoria de nens petits on només va 
participar una noia. Creu que s’hauria d’haver reconegut l’actitud de la noia.  

c)   Enric Bellver diu que la nit del concert jove es van fer destrosses en béns 
patrimonials dels veïns. Suposa que l’ajuntament haurà de prendre mesures per 
evitar-ho. S’haurien de plantejar de no subvencionar el concert.  

d)   Enric Bellver pregunta per la denúncia que es va cometre un error o manipular. El 
secretari interventor, a instància de l’alcalde, diu que la qüestió es objecte d’una 
investigació.  

e)   Enric Bellver pregunta sobre la possibilitat d’instal·lar un servei nocturn de transport. 
Tant el Consell Comarcal com l’Àrea Metropolitana de Barcelona ho poden facilitar. 
Esteve Fisas diu que s’està en contacte amb l’Ajuntament de Corbera i l’empresa de 
transport per crear un servei a principis de gener.  

f)   Enric Bellver pregunta sobre una persona que enviem a un curs de tir. El senyor que 
va anar al curs el va suspendre. Després s’ha tornat a apuntar al curs. Esteve Fisas 
diu que el primer cop el curs el va pagar l’ajuntament i, el segon cop, el propi 
interessat. El curs de tir l’havia de fer ell perquè és ell qui ha de fer de monitor.  

g)   Enric Bellver pregunta per què hi ha una persona que ha fet quatre cops el curs 
d’educació vial. Per què? Xavier González diu que la política de formació la gestiona 
el cap de la policia a partir de les directrius polítiques. 

h)   Enric Bellver pregunta sobre uns cursos gratuïts que sol·licitaven quatre agents i no 
se’ls ha deixat fer. Esteve Fisas diu que en té constància.  

i)    Enric Bellver pregunta sobre si alguna membre de l’equip de govern o de la policia va 
assistir a unes jornades que s’han celebrat recentment sobre seguretat ciutadana als 
municipis. Esteve Fisas no en té constància de si hi ha assistit algú o no. Comenta 
que s’està treballant en un pla de seguretat municipal.  

j)    Enric Bellver pregunta sobre les hores extres de la policia, concretament per les 
relatives al seu cap. A Esteve Fisas li sembla que més que preguntar s’estan fent 
valoracions i s’està allargant el ple innecessàriament. Si es fan preguntes concretes 
es respondrà. Enric Bellver diu que per ètica professional no s’hauria de permetre la 
gestió de les hores extres que es fa. Esteve Fisas recorda que el cap de la policia pot 
fer hores extres, que el preu de les hores extres és el mateix que la resta d’agents, el 
cap de la policia fa de cap de la policia, valgui la redundància, i és qui gestiona.  

k)   Enric Bellver pregunta per un remolc que va carregar llenya en el magatzem de la 
brigada i se la va emportar a un domicili particular. Esteve Fisas diu que no creu que 
s’hagi fet res malament en aquest cas. 

l)    Xavier Avellaneda pregunta per saber si hi ha un registre dels horaris dels 
establiments. Esteve Fisas diu que en el permís que s’atorga s’especifica l’horari i 
s’adjunta la normativa vigent.  
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m)  Xavier Avellaneda pregunta sobre els convenis pendents. Xavier González diu que 
amb el club de vòlei sí està en marxa, però amb la parròquia no. La subvenció es 
pagarà més endavant. Susana Fort aclareix que no està signat i que s’està fent el del 
2017. Anna Pascual diu que el club de vòlei encara no té el conveni signat i si es 
veritat que digui quan està signada. Es la seva paraula contra la de l’alcalde. 

n)   Anna Pascual demana que els pressupostos anteriors al 2008 es pengin a la web. 
o)   Anna Pascual vol saber com es responen les instàncies d’entrada. Hi ha entrades 

que es responen abans que d’altres. Quines són les prioritats, doncs? Xavier 
González diu que el temps de resposta és diferent perquè es tracta de procediments 
diferents. No hi ha criteris. 

p)   Anna Pascual pregunta sobre com és que volem fonamentar els cotxes elèctrics, 
però els cotxes de l’ajuntament no ho són. Això és contradictori. Xavier González diu 
que els cotxes de la policia són els que té l’ACM en el seu acord marc i nosaltres no 
en podem escollir cap que no estigui en l’acord marc de l’ACM. Els cotxes elèctrics 
són quatre vegades més cars. 

q) Anna Pascual pregunta perquè no s’ha pagat a CEOBALL. Esteve Fisas diu que és 
cert, demana disculpes i que està pendent de pagament el 2015 i el 2016 ja està 
pagat. 

r)   Anna Pascual pregunta per la factura relativa a les puntes de coixí. Xavier González 
diu que és el secretari qui ha establert que es pagui així. No es poden donar ajuts en 
persones físiques per aquesta col·laboració. Els beneficiaris són ala gent gran. 

s)    Anna Pascual pregunta sobre els animals recollits. Esteve Fisas diu que s’està sobre 
uns dotze animals els recollits en el marc del contracte amb Font-Galí. L’any 2015 el 
cost va ser de 18.750 i el 2016 de 15.730 euros.  

 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 22.59 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


