ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2017

A la Palma de Cervelló, el dia 13 de gener de 2017, a les 19.30 h, 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, Judit 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 punts següents de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’actes anteriors.
2. Proposta d’acord d’aprovació del calendari de sessions ordinàries de ple per a
l’exercici 2017.
3. Precs i preguntes.
Abans de començar amb l’ordre del dia ERC manifesta que no ha rebut l’ordre del dia del
ple, tot i que és el mateix ordre del dia que es tractà a la comissió participativa. ERC no ha
rebut la convocatòria i ja ho va manifestar per escrit a l’ajuntament sense rebre cap
resposta.
1. Aprovació d’actes anteriors
Intervencions:
Anna Pascual recorda que va demanar que les actes s’haurien de redactar la setmana
posterior al ple i aprovar al següent ple. Xavier González diu que té raó i així ho demana al
secretari.
Votació: s’aproven per unanimitat les dues actes del 4 de novembre de 2016, la resta
queden pendents d’aprovació.
2. . Proposta d’acord d’aprovació del calendari de sessions ordinàries de ple per a
l’exercici 2017.
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES
DE PLE PER A L’EXERCICI 2017”.
“Vist el que disposa l’article 98 del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril),
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Establir que el 2017, el Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló es reunirà en
sessió ordinària, convocada a les 19.30 h, els dies següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13 de gener
10 de març
12 de maig
14 de juliol
7 de setembre
10 de novembre

Segon.- Informar del present acord mitjançant la seva publicació al web municipal i al taulell
d’anuncis municipals.”
Intervencions:
El Sr. Llop diu que votaran a favor i demana que al 2018 els plens siguin a les 19:00.
Votació: aprovat per unanimitat
3. Precs i preguntes
Intervencions:
a) Pedro Ardoy demana les factures pendents de pagar del 2016 i un esborrany de
pressupost de 2017.
b) Enric Bellver pregunta per una denúncia sobre la qual ja es va preguntar. Esteve Fisas diu
que s’ha investigat la qüestió i s’ha conclòs amb una sèrie de millores en el procediment que
es plasmaran en un decret. A Enric Bellver no li sembla suficient.
c) Enric Bellver demana com està el tema del transport nocturn. Esteve Fisas respon que
s’ha pactat amb l’empresa titular de les línies i Corbera que es farà un servei de més les nits
de dissabte. Seran dos autobusos a la nit en cada sentit: Corbera-Barcelona. El cost és
compartit.
d) Enric Bellver demana sobre el decret que incrementa el sou d’un treballador per fer
formació. El secretari, a instància de l’alcalde, explica que no només és per a formació, sinó
que és per assumir més tasques de les que té en el lloc de treball per la baixa d’altres
funcionaris. A enric Bellver no li sembla que s’hagi fet bé perquè amb això s’estan comprant
favors. Diu que els plens a la tele es tallen perquè ell no hi surti i Xavier González nega la
censura.
e) Enric Bellver pregunta sobre la comissió de serveis atorgada recentment a un policia que
ha anat a Rubí. Creu que hi ha arbitrarietat en les decisions de l’equip de govern. Esteve
Fisas diu que s’ha donat compliment a la normativa que regulava les comissions de servei
de la policia i s’ha atorgat perquè es donaven tots els requisits. No s’ha fet cap tracte de
favor.
f) Enric Bellver pregunta sobre els criteris que s’han fet servir per repartir les bosses als
comerços de la campanya de residus. És cert que determinats comerços entreguen bosses
per facilitar el reciclatge? Xavi González respon que sí, que és cert que hi ha una campanya
per promocionar el reciclatge. Enric Bellver diu que no s’ha fet bona promoció de la
campanya i que hi ha comerços que no tenen la bossa. Francesc Cortés diu que tal vegada
se n’hauria de fer més promoció, però que se n’ha fet a la web i a la tele. S’ha fet campanya
sobre les bosses per comprar i el tema de les carmanyoles als restaurants i bars per evitar
llençar diners. Es tracta de posar en circulació les bosses i que se’n faci un bon ús. Caldrà
2

redoblar esforços per donar a conèixer la campanya. Les bosses es poden recollir a
l’ajuntament, també. Enric Bellver diu que no hi són a tots els comerços.
g) Judit Guillem pregunta sobre les gestions de les parades de Sant Jordi. Del 2016 en
endarrere no hi ha informació sobre si es cobren o no. Francesc Cortés diu que el darrer ban
es va fer per evitar conflictes pel que fa a l’ocupació de l’espai. Anna Pascual explica que els
comerços que pertanyen a l’ACEP no han pagat l’impost d’ocupació de via pública. El Sr.
Cortés parla de la mostra d’entitats i comerços. Anna Pascual explica que no és la mostra de
Sant Jordi, sinó les parades de llibres i roses que pertanyen a l’ACEP no han pagat ocupació
de via pública.
h) Judit Guillem demana més informació al programa de la policia. Actualment hi manca
informació. Esteve Fisas diu que s’està treballant en uns paràmetres que permetin classificar
la informació i fer un processament de la informació posterior. Es miraran i s’arreglaran els
dies que estiguin malament.
i) Xavier Avellaneda pregunta sobre la protecció de la pista del poliesportiu, sobre les
queixes en relació al mal estat del poliesportiu i sobre la participació en la festa de cap d’any
i els inflables. Esteve Fisas diu que la protecció general ens la deixa un altre ajuntament (el
de Corbera) i que com que la necessitaven no ens la van deixar. Susanna Fort diu que estan
treballant amb els tècnics per solucionar el tema dels vestidors. També diu que la festa de
cap d’any ha tingut poca assistència i ha estat pobra. Ha baixat la participació amb relació al
2015.
j) Anna Pascual demana dades sobre la participació en els esdeveniments per poder avaluar
les activitats. Diu que les despeses de personal s’estan incrementant, sobretot les despeses
relacionades amb la secretaria intervenció, i que, a més, hi ha vinculada una despesa amb
una empresa de treball temporal. Diu que es fan bosses per reduir plàstic. però es fan
carmanyoles de plàstic. Creu que no s’està fent bé. Ells creuen que les campanyes no les
pensen bé. La campanya de reducció de residus es podria haver fet millor. No s’ha fet un
bon seguiment del funcionament de la campanya.
k) Anna Pascual vol saber si les entitats han cobrat el conveni de 2016. Xavi González diu
que sí, però que falta el club de vòlei, que es pagarà a finals de mes.
l) Anna Pascual vol saber sobre el significat de la suspensió dels acords i ajuts socials al
qual fa referència en els acords. El secretari explica que tots els ajuts socials estan pagats i
que, per tal d’agilitzar els pagaments, s’han aprovat per tenir-los preparats per al moment en
què hi hagi partida. Anna Pascual diu que, com sempre, no se’ls informa de res.
m) Anna Pascual demana que la informació de les entitats a la web sigui més veraç. I el
mateix demana amb relació als vídeos de les actes que es publiquen al web, ja que en molts
casos no s’especifica si és un resum o no, i quan s’especifica sol estar malament. També
passa el mateix amb la informació de les entitats. És preocupant. També es queixa de les
faltes d’ortografia al canal de “you tube”. Francesc Cortés diu que les entitats poden
comunicar els canvis a l’Ajuntament, com ja s’ha demanat. Tampoc és cert que es facin les
coses de qualsevol manera.
n) La mateix regidora pregunta sobre els contenidors de xeringues que es va aprovar que es
posarien mitjançant una moció. Aquesta moció posava data límit el 31 de desembre de
2016. Xavier González diu que s’hi està treballant, que el tècnic de medi ambient hi està
posat. En principi, des del CAP de Corbera se’ls ha dit que les xeringues es poden posar al
contenidor gris del rebuig.
o) Anna Pascual diu que té una instància del 30 de maig demanant les assignacions dels
grups polítics. Encara no se’ls ha donat la informació. L’Alcalde diu que ho miraran.
p) Josep Maria Llop diu que és el govern que tot ho mira i tot ho estudia. El pressupost és al
calaix, encara. Xavier González diu que la setmana vinent els enviaran el pressupost.
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q) Josep Maria Llop pregunta per la sentència de BALMA i la d’aigües de Catalunya. Tenen
una manca d’informació important amb relació a aquests punts. Xavier González diu que ara
s’està discutint en la fase d’execució de la sentència. En relació amb el contenciós amb
l’antiga concessionària cal dir que és necessari, abans de procedir a un nou concurs, tancar
la segregació amb relació a Cervelló. Josep Maria Llop vol saber si en el pressupost es
preveu alguna cosa pel que fa a aquests temes.
r) Josep Maria Llop pregunta pels cartells informatius dels comerços. És un tema que està
obert des del setembre de 2015. Francesc Cortés diu que és un tema que està resolt.
s) Josep Maria Llop torna a preguntar per la manipulació de la multa. Vol saber què es farà
perquè no torni a passar. Esteve Fisas diu que s’inclourà la fotografia de la sanció a
l’expedient.
t) També pregunta sobre els programes de civisme i altres mesures per evitar cagarades de
gossos. Esteve Fisas diu que encara no s’hi fa res, perquè hi ha altres prioritats.
u) Josep Maria Llop vol saber quins diners es reben per a serveis socials i quants diners del
pressupost es destinen a despeses socials. Francesc Cortés diu que ho respondran en el
proper ple, al més aviat possible.
v) Josep Maria Llop vol saber les dades de participació en la festa de la cervesa. Francesc
Cortés diu que la despesa va ser de 1.100 euros. Hi van participar tres bars del poble i es
van vendre una mica més de 300 gots. Els inputs que s’han rebut són bons.
w) Enric Bellver diu que les dades de l’entitat “La Gralla” també estan malament. Amb relació
a l’assessor jurídic voldria saber quants casos guanya, per saber si el preu que es paga és
molt o poc.
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 22.31 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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