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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 2017 
 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de març 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 de pròrroga del Pla Intern d’Igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
3. Proposta d’aprovació inicial del ROM. 
4. Proposta d’aprovació inicial del ROIM. 
5. Moció per la Sobirania Energètica. 
6. Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants. 
7. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
8. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es jutgen. 
9. Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana contra la instal·lació de 

magatzems de productes químics classificats com a perillosos al municipi de 
Cervelló. 

10. Precs i preguntes. 
 
 
1. Aprovació d’actes anteriors
 

. 

S’aproven les següents actes: 
 
Acta núm. 7- Ple ordinari del dia 22 de juliol de 2016 
Acta núm. 8 - Ple ordinari del dia 9 de setembre de 2016 
Acta núm. 10 - Ple ordinari del dia 11 de novembre de 2016 
Acta núm. 11 - Ple extraordinari urgent del dia 29 de desembre de 2016 
Acta núm.  1 - Ple ordinari del dia 13 de gener de 2017 
 
Intervencions: Es demana que amb la convocatòria es detallin les actes que se sotmetin a 
votació. 
 
Votació: s’aproven totes per unanimitat, amb excepció de l’acta corresponent al ple de 17 de 
febrer de 2017, que es deixa sobre la taula per al següent Ple. 
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2. 

 

Proposta d’acord d’aprovació de pròrroga del Pla Intern d’Igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 

 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE PRÒRROGA DEL PLA INTERN D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE 
CERVELLÓ.” 

PROCEDIMENT 
Codi: 01.111.13 
Denominació: Aprovació de la Pròrroga del Pla intern d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. 
 
MOTIVACIÓ 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, disposa 
que les empreses de més de 250 treballadors hauran d’elaborar i aplicar un Pla d’igualtat 
entre dones i homes. Tot i que l’ajuntament de la Palma no hi està obligat, l’equip de govern 
es va mostrar interessat en la implementació de polítiques d’igualtat i en data 10 de maig de 
2012 va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per elaborar el Pla. 
 
En data 9 de setembre de 2013 l’Ajuntament en Ple va aprovar el Pla d’Igualtat redactat per 
l’empresa Moon. El pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de la Palma tenia vigència fins al 
2016. 
 
Previ al nou pla cal fer una avaluació dels continguts, objectius i terminis establerts. 
 
S’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un suport que es basa en una formació i 
acompanyament, presencial i en línia, a personal tècnic municipal per a l'elaboració de 
l'avaluació de plans locals i de plans interns d'igualtat. El recurs es complementa amb el 
suport tècnic al territori amb sessions participatives (ciutadanes i tècniques): suport al treball 
de camp i participació per a la realització del pla d'igualtat. 
 
Al final del procés el personal tècnic haurà redactat el seu document d'avaluació del pla 
d'igualtat i podrem presentar el nou Pla amb una vigència de 4 anys des de la seva 
aprovació. 
 
Per tot això, es  proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer: Prorrogar el Pla intern d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament 
de la Palma de Cervelló, aprovat per acord de Ple d’aquest Ajuntament en data 9 de 
setembre de 2013, fins que es trobi vigent un nou Pla. 
 
Segon:  Donar publicitat d’aquest acord.” 
 
Defensa la proposta Susanna.  
 
Intervencions: 
 
Pedro Ardoy diu que votaran a favor perquè és un tema de sentit comú, que beneficia la 
gent que hi treballa.  
Enric Bellver diu que votaran a favor, però que estaria bé que aquests plans es fessin 
extensius a tot el poble.  
Xavier González aclareix que són dos projectes diferents, l’intern i l’extern.  
Josep Maria Llop diu que no entén què s’està aprovant. Li agradaria que la regidora 
expliqués que s’ha fet aquests anys i què ha canviat a l’ajuntament des que hi ha el pla.  
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Susanna diu que la pròrroga és per fer avaluació i que explicaran els resultats quan es faci 
la valoració del pla.  
Xavier González explica que la valoració i l’avaluació es faran amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. 
Josep Maria Llop vol saber què s’ha fet i la regidora ho ha d’explicar: què s’ha fet els darrers 
quatre anys. Una cosa és avaluar i l’altra dir què s’ha fet. S’abstindran perquè no s’ha 
explicat què s’ha fet. 
 
Votació: 7 vots a favor per part de la LPS, PSC i ERC, i 4 abstencions per part de CiU. 
 
3. Proposta d’aprovació inicial del ROM
 

. 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLO  
Vist el Reglament d’organització municipal de l’Ajuntament de Palma de Cervelló, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer

 

.- Aprovar inicialment el Reglament d’organització municipal de l’Ajuntament de la 
Palma de Cervelló en els termes següents: 

“Article 1. Base reguladora 
La potestat reglamentària i d'autoorganització serà la reconeguda en la Llei 2/2003, de 28 
d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 2. Llei reguladora 
 
Els aspectes no previstos en el Reglament es regiran per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de bases del règim local;  la Llei 2/2003,  de 28 d’abril, per la qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i pels seus Reglaments 
respectius. Supletòriament s'aplicaran la normativa estatal i els principis generals del dret, 
amb especial atenció a les normes de funcionament democràtic. 
 
Article 3. Interpretació del reglament 
 
La facultat d'interpretar el Reglament correspon, en última instancia, al Ple municipal. Els 
criteris d'interpretació de les normes que es contenen en aquest Reglament es faran d'acord 
amb les normes generals contingudes al Codi Civil, amb atenció als criteris d'interpretació 
gramatical i en funció dels objectius que es persegueixin en redactar els preceptes 
controvertits. 
 
La interpretació haurà de ser sempre en el sentit més favorable als drets de representació 
política i, en general, als drets constitucionals reconeguts. 
 
El Ple podrà dictar normes de caràcter interpretatiu, per majoria absoluta. 
 
Article 4. De les sessions del Ple.  
 
Actes 
 
De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir: 
 
Tipus de sessió (ordinària, extraordinària o extraordinària urgent) i lloc de celebració, data i 
hora en què comença i s’aixeca. 
Relació d’assistents i d’absents. 
Relació de matèries debatudes, vots emesos i acords adoptats. 

Comentario [MS1]:  
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Relació resumida de les opinions emeses i incidències esdevingudes, excepte si es demana 
la transcripció literal de la intervenció. 
 
L’elaboració de l’acta correspondrà al Secretari o a qui actuï per delegació. 
L’acta, un cop elaborada, s’haurà de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent, i ha 
de ser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els seus membres. En l’acta 
s’ha de fer consignar la lectura i l’aprovació de l’acta anterior i també les rectificacions que 
siguin pertinents. En cap cas no pot modificar el fons dels acords. 
En cas d’existir gravació mitjançant sistemes audiovisuals formaran part de l’acta i seran 
diligenciats pel secretari. L’acta en paper inclourà la proposta, el posicionament i la votació, 
sense necessitat que inclogui l’apartat d) del primer punt d’aquest article. 
 
Debat 
 
Si es promou el debat, les intervencions seran ordenades per l’alcalde/essa, conforme a les 
regles següents: 
 
Cap regidor/a no pot parlar sense haver demanat la paraula al president, i haver-la obtingut. 
Ningú no podrà ser interromput quan parli, sinó pel president per advertir-lo que se li ha 
exhaurit el temps, per demanar-li que torni a la qüestió, o per cridar-lo a l’ordre. 
Transcorregut el temps establert, el president, després d’avisar dues vegades el/la regidor/a 
orador per tal que acabi la intervenció, li podrà retirar la paraula. 
 
L’alcalde anunciarà el punt de l’ordre del dia. 
El debat s’iniciarà amb una exposició i una justificació de la proposta a càrrec d’algun 
membre de l’equip de govern o del grup municipal proposant, en cas de moció. La durada 
d’aquesta exposició tindrà un màxim de 10 minuts. 
Seguidament, els diversos grups municipals, per odre invers a la seva representativitat, 
disposaran d’un primer torn per a cada intervenció que no sobrepassarà els 10 minuts.  
Si ho sol·licita algun grup, es procedirà a un segon torn, que no superarà els 3 minuts. 
Finalitzat aquest torn, el president donarà per acabada la discussió que es tancarà amb una 
intervenció del ponent d’un màxim de 5 minuts, en la qual es ratificarà o modificarà la 
proposta. 
Un cop feta una votació, els grups que no han intervingut en el debat poden explicar 
breument el vot. La intervenció tindrà una durada màxima de 2 minuts. 
Si un membre de la Corporació ha votat en sentit contrari al del seu grup, pot fer explicació 
individual de vot també, amb una durada màxima de 2 minuts. 
En tot el debat, l’alcalde/essa podrà intervenir. 
Les esmenes i addicions que vulguin presentar els Grups Municipals es formularan per escrit 
i es lliuraran a la Secretaria General de l’Ajuntament amb anterioritat a l’inici de la sessió, i 
s’hauran de votar abans de la proposta o acord a que es refereixin. Tanmateix, l’alcalde 
podrà, excepcionalment, admetre a tràmit esmenes i addicions una vegada oberta la sessió, 
encara que siguin formulades “in voce”. 
 
Mocions i propostes d’acord 
 
Només s’admetran a l’ordre del dia del ple els temes que s’hagin presentat i debatut en la 
corresponent comissió.  
 
L’alcalde, per raons d’urgència degudament motivada, podrà incloure en l’ordre del dia, a 
iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol portaveu, assumptes que no hagin estat 
prèviament informats per la Comissió informativa. En aquest cas no podrà adoptar-se l’acord 
sobre els assumptes sense que el Ple ratifiqui abans la seva inclusió en l’ordre del dia. 
 
Precs i preguntes 
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Prec és la formulació d’una proposta d’actuació dirigida als Òrgans de Govern. Poden 
plantejar precs tots els membres de la Corporació o els grups municipals, a través dels 
portaveus o dels regidors. Els precs poden ésser debatuts, però en cap cas sotmesos a 
votació. 
 
Pregunta és qualsevol qüestió plantejada als Òrgans de Govern. Les preguntes plantejades 
oralment en el transcurs d’una sessió seran generalment contestades pel seu destinatari en 
la sessió següent, sens perjudici que s’hi pugui donar resposta immediata. Les preguntes 
formulades per escrit, amb vint-i-quatre hores d’antelació, seran contestades ordinàriament 
en la sessió o, per causes motivades, en la següent. 
 
En les sessions ordinàries, en el torn de precs, preguntes i interpel·lacions, les intervencions 
dels/de les Regidors/es tindran una durada màxima de 15 minuts per grup polític més 5 
minuts per regidor, en el qual hauran de realitzar les exposicions i totes les preguntes en el 
mateix moment. 
 
Temps d’intervenció 
 
Els temps d’intervenció podran variar-se, per acord dels portaveus dels grups municipals, en 
cas d’assumptes inclosos en l’ordre del dia d’especial transcendència. 
 
Direcció dels debats 
 
La Presidència dirigirà els debats d’acord amb els principis recollits als preceptes anteriors, 
amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de representació política i 
de lliure expressió. 
 
L’alcalde/essa indicarà als regidors l’acabament del temps i podrà donar per finalitzada cada 
intervenció quan no es conclogui després de la indicació. 
 
El president declararà debatut un assumpte i passarà a la votació quan s’hagin produït totes 
les intervencions, tal com s’expressa en aquest Reglament. 
 
La votació serà a mà alçada com a regla general. Podrà ser secreta quan s’estableixi  
reglamentàriament o quan així ho acordi l’alcalde/essa prèvia la sol·licitud d’un terç dels 
membres presents a la sessió 
 
El president cridarà a l’ordre o a la qüestió debatuda en els casos següents: 
 
Quan els regidors es desviïn notòriament del tema objecte del debat o tornin sobre el que ja 
s’hagi discutit, i quan la intervenció oral excedeixi del temps fixat en aquest Reglament 
orgànic. 
Quan es profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als mateixos interlocutors, i 
quan es produeixin frases atemptatòries al prestigi dels organismes municipals o de les 
Institucions públiques. 
Quan algú es dirigeixi directament a un/a regidor/a o grup sense seguir el curs mitjancer de 
la Presidència. 
 
Si concorre qualsevol de les causes expressades en l’article anterior i el president efectua 
dues crides a l’ordre al mateix membre del Consistori durant el transcurs de la sessió, li 
podrà retirar l’ús de la paraula, o la hi podrà concedir de nou per tal que es justifiqui o 
disculpi. 
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En el supòsit que algun membre corporatiu no observés les normes dels dos articles 
anteriors, de forma reiterada i ostensible, el president podrà ordenar al regidor causant que 
abandoni la sala de sessions. 
 
Article 5. Consulta documentació per part dels regidors 
 
Dret a la informació 
 
L'Alcalde/essa posarà a la seva disposició una infraestructura mínima de mitjans materials i 
humans, segons les disponibilitat de l’Ajuntament. 
L’accés a la informació o la documentació, inclosa l’obtenció de còpies de l’Ajuntament 
d’expedients o actuacions no sotmeses a sessió, se sol·licitarà per escrit a l’alcalde. 
La sol·licitud d’accés a la informació haurà de ser resolta motivadament dins els cinc dies 
hàbils següents a aquells en què s’hagués presentat. 
La consulta de la informació sol·licitada i/o la resposta escrita a les còpies demanades es 
lliuraran en el termini màxim de quinze dies comptats des de la data de la sol·licitud, sempre 
que no distorsioni el bon funcionament del servei.  
La resolució denegatòria tan sols es pot fonamentar: 
 
Quan el coneixement o la difusió dels documents o antecedents pugui vulnerar el dret 
constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones. 
Si es tracta de matèries classificades en els temes de la Llei estatal 9/1968 de 5 d’abril, 
modificada per la Llei 7 d’octubre de 1978 sobre secrets oficials. 
En cas que es tracti de matèries emparades pel secret estadístic o que incideixin en l’àmbit 
protegit per la legislació limitadora d’accés als bancs informàtics de dades. 
Quan es tracti d’antecedents, estudis o informes de contingut econòmic o urbanístic, la 
divulgació dels quals pugui donar lloc a accions especulatives o alteració dels preus de les 
coses. 
 
Article 6. Responsabilitats i deures dels regidors 
 
Responsabilitats 
 
En l’exercici del càrrec els regidors han d’observar en tot moment les normes sobre 
incompatibilitat establertes per la normativa vigent. 
Els regidors tenen el deure d’abstenir-se de participar en la deliberació, la votació, la decisió 
i l’execució de qualsevol assumpte si hi concorren algunes de les causes a què es refereix la 
normativa sobre procediment administratiu o contractació. 
Si l’actuació del/de la regidor/a en qui concorren les causes esmentades, ha estat 
determinant, comportarà la invalidesa dels actes en què ha intervingut.  
Els regidors estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i omissions realitzats en 
l’exercici del seu càrrec. 
Dels acords municipals, en seran responsables els regidors que els hagin votat a favor. 
El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per acordar l’inici i per resoldre l’expedient 
d’exigència de responsabilitat a un/a regidor/a. Aquests acords s’hauran d’adoptar per 
majoria absoluta dels membres de la Corporació. 
 
Deures 
 
Els regidors tenen el deure de guardar reserva quant a les informacions que se’ls faciliti per 
fer possible el desenvolupament de les seves funcions, especialment de les que hagin de 
servir d’antecedents per a decisions pendents d’adopció. 
 
Els regidors no poden invocar o fer ús de la seva condició per a l’exercici de qualsevol 
activitat mercantil, industrial o professional. 
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Article 7. Règim sancionador 
 
Els regidors que, sense justificació suficient, no assisteixin a dues reunions consecutives o a 
tres d’alternes, durant un període d’un any, del Ple o de les comissions de què formin part, 
poden ser sancionats per l’alcalde/essa amb la pèrdua del dret a percebre la retribució o 
l’assignació econòmica fins a un màxim de tres mesos. 
L’alcalde/essa, amb autorització prèvia del Ple, pot privar del dret a percebre les retribucions 
o les assignacions econòmiques als regidors, en cas d’incompliment reiterat dels deures que 
els corresponen. 
La imposició de les sancions previstes pels números anteriors requerirà la prèvia tramitació 
d’un expedient sancionador, que se subjectarà a allò que disposa el Decret de la Generalitat 
de Catalunya 278/1993, de 9 de novembre” 
 
 
Segon

 

.-  Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de trenta dies hàbils 
previ el seu anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipals. 

Tercer

 

.- Declarar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el període 
d’informació pública no es produeixen al·legacions. En aquet cas, s’anunciarà l’aprovació 
definitiva i es publicarà la redacció íntegra de la disposició al BOPB i d’aquest anunci se’n 
publicarà una ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Quart

 

.- Trametre la certificació de l’aprovació definitiva i còpia del text íntegre del reglament 
a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 

Intervencions: 
 
Pedro Ardoy diu que el PSC està a favor i ells fa temps que ho defensen. Cal regular el 
temps de les intervencions.  
Enric Bellver diu que ells votaran en contra perquè és un document no consensuat amb 
totes les forces polítiques i és molt important. A més, perquè coarta la llibertat d’expressió i 
la qualitat democràtica del funcionament del ple. Creu que des de l’equip de govern no estan 
acostumats a la crítica i han viscut més còmodes. Cadascú ha de poder dir allò que cregui 
més oportú i tenir temps per defensar les seves idees.  
Xavier González diu que tothom ha tingut temps per participar. Una de les funcions del ROM 
precisament és evitar unificar criteris i eliminar l’arbitrarietat i ampliar la pluralitat. Ells no 
s’han alegrat que ERC no hagi participat a la comissió de participació.  
Anna Pascual diu que no és necessari aprovar el ROM perquè el ple ja funciona bé tal com 
funciona actualment. A més, recorda que ja hi ha normativa que regula el funcionament del 
ple suficientment. Hi ha un llibre de l’ACM que diu que no és necessari un ROM en un 
ajuntament tan petit.  
Josep Maria Llop diu que podrien arribar a un acord entre tots i no imposar les coses, quan 
les coses aquí funcionen. Hi manca qualitat democràtica. Gestiona l’ajuntament com si fos el 
seu mas.  
Xavier González diu que no gestiona l’ajuntament com cap mas. Amb el ROM no és vol 
limitar, sinó regular l’exercici dels drets dels regidors. El ROM no retalla drets. 
 
Votació: 6 vots a favor per part de la LPS i PSC i 5 vots en contra per part de CiU i ERC. 
 
4. 
 

Proposta d’aprovació inicial del ROIM 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA 
PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS 
D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL DE LA PALMA DE CERVELLÓ (ROIM) 



 8 

 
Vist el Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans 
d’informació i difusió municipal de la Palma de Cervelló, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer

 

.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la participació dels regidors i grups 
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal de la Palma de Cervelló en els 
termes següents: 

“L’Ajuntament de la Palma de Cervelló, seguint les directrius del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta un reglament regulador de la participació 
de tots els regidors i grups municipals en els diferents òrgans d’informació i/o difusió 
municipal, de conformitat amb el que preveuen els articles 170.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, amb l’objecte de garantir el 
dret d’accés i la llibertat d’expressió. 
 
Els mitjans de comunicació han d’assegurar la participació i la pluralitat política i la 
sensibilitat que representa el Consistori. Aquesta pràctica, doncs, ha estat recollida en un 
text legal que esdevé de compliment obligatori per a tots i cadascun dels municipis garantint 
un sistema de difusió i participació de tots els membres de l’Ajuntament. 
 
Els objectius de l'esmentat reglament són aconseguir que tots els vilatans tinguin accés a la 
informació de l’Ajuntament de forma periòdica i gratuïta, i vol assegurar la participació i la 
pluralitat política que existeix en el Consistori. 
 
De conformitat amb els treballs de recerca i desenvolupament per a una informació que 
afavoreixi l’aprofundiment de la democràcia i l’enriquiment del debat públic, elaborats pel 
Laboratori de Comunicació Pública del Departament de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els principis i criteris sobre els 
articles d’opinió dels grups municipals són els següents: 
 
Els articles d’opinió dels grups municipals tindran l’extensió màxima que determina aquest 
reglament i hauran de presentar-se signats amb el nom i cognoms del portaveu del grup i es 
publicaran amb el nom del grup i les sigles del partit o grup municipal. 
 
No es publicarà cap article ni escrit ofensiu que atempti contra la dignitat de les persones i 
que no sigui respectuós tant amb les persones com amb les institucions i els seus 
representants. 
 
No es publicaran els escrits i articles d’opinió amb informació tendenciosa, ofensiva i no 
contrastada. 
 
Tampoc es publicaran articles que continguin elements demagògics allunyats dels 
interessos de la ciutadania. 
 
Es valorarà que la temàtica sigui local o que tingui relació amb el nostre municipi. 
 
Les publicacions editades per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló i els mitjans públics 
locals es reserven el dret de publicar els escrits i/o articles i, si superen l’extensió màxima, 
de resumir-los quan ho consideri oportú, sense alterar el contingut essencial. 
 
Per tal de dotar-se de l’instrument necessari per a la regulació de la participació dels grups i 
regidors i regidores als mitjans de comunicació de titularitat municipal, el Ple de l’Ajuntament 
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de la Palma de Cervelló adopta el següent Reglament dels Òrgans d’Informació Municipal 
(ROIM). 
 
 
CAPÍTOL PRIMER.- Normes generals. 
 
Article 1. 
 
És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment del dret a la informació pública i a la 
participació dels regidors i regidores, i grups municipals als mitjans de comunicació de 
titularitat pública i els òrgans d’informació i difusió municipal. 
 
Article 2. 
 
Són òrgans d’informació i difusió municipals: 
 
El taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
El butlletí municipal. 
La TV municipal. 
La pàgina web municipal. 
Aquells altres mitjans de comunicació, informació i difusió municipal que es poguessin 
utilitzar. 
 
Article 3. 
 
No s’entendrà òrgan d’informació i difusió municipal els fullets, i altres publicacions 
destinades a donar informació d’actes i actuacions concretes, com ara campanyes de salut, 
informació de caràcter cultural com temporades estables, cicles d’actuacions, programes de 
festa major, i, en general, qualsevol edició pròpia per al desenvolupament de les tasques i 
actuacions de caràcter municipal i dirigides a la informació ciutadana. 
 
Article 4. 
 
La Regidoria de Comunicació, com a òrgan de govern dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública i d’informació i difusió municipal, ha de fomentar la participació dels 
regidors i regidores, i dels grups polítics per assegurar-ne la pluralitat, amb l’assignació 
d’uns espais i d’uns temps, en el cas dels mitjans audiovisuals, en el format i amb 
l’estructura que la direcció del mitjà proposi, garantint-ne la presència als diversos grups 
municipals. 
 
Article 5. 
 
La Regidoria de Comunicació elaborarà una proposta que s’elevarà a l’òrgan de govern en 
la qual farà constar quin espai i quin temps pot destinar-se a la participació i accés dels 
regidors i dels grups municipals. 
 
Article 6. 
 
El dret d’accés als mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans d’informació i 
difusió municipal es garanteix amb la retransmissió íntegra, en directe o en diferit, dels plens 
municipals pels mitjans audiovisuals locals.  
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Article 7. 
 
Les intervencions, siguin escrites o orals, hauran de basar-se en el respecte mutu i s’evitarà, 
en la mesura del possible, la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques 
de conducta i de cortesia pública. 
 
Article 8. 
 
Les informacions dels grups municipals es referiran preferentment a la seva activitat en la 
Corporació i en el municipi. 
 
Article 9. 
 
Es podrà incloure, dins la programació de la TV, butlletí municipal i altres publicacions de 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, anuncis d’empreses, entitats i persones amb la 
finalitat de contribuir al finançament dels esmentats instruments de difusió. 
 
Article 10. 
 
Anualment s’aprovaran unes tarifes públiques per a les insercions publicitàries. 
 
 
CAPÍTOL SEGON.- Els butlletins i publicacions. 
 
Article 11. 
 
El butlletí municipal haurà de garantir que tots els grups municipals puguin fer la seva 
aportació amb la dotació acordada d’un espai de mitja pàgina en total d’opinió i d’imatge i, a 
més:  
 
No es publicarà cap article ni escrit ofensiu que atempti contra la dignitat de les persones i 
que no sigui respectuós tant amb les persones com amb les institucions i els seus 
representants.  
No es publicaran els escrits i articles d’opinió amb informació tendenciosa, ofensiva i no 
contrastada. 
Tampoc es publicaran articles que continguin elements demagògics allunyats dels 
interessos de la ciutadania. 
Es valorarà que la temàtica sigui local o que tingui relació amb el nostre municipi. 
 
Article 12. 
 
L’espai assenyalat anteriorment, destinat a la informació municipal per als grups polítics 
municipals, es repartirà de la següent manera: 
 
Cada formació disposarà d’una extensió màxima de 400/425 paraules del butlletí 
d’informació municipal.  
Els articles hauran de presentar-se signats amb el nom i cognoms del portaveu del grup i es 
publicaran amb el nom del grup i les sigles del partit o grup municipal. 
 
Article 13. 
 
El butlletí municipal donarà a conèixer les actuacions i activitats desenvolupades pels 
regidors que tinguin encomanades i delegades tasques per part de l’Alcaldia, i inclourà les 
informacions necessàries per garantir a tots els vilatans i vilatanes el coneixement i les 
condicions d’accés als serveis públics municipals. 
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Article 14. 
 
L’Àrea responsable dels mitjans de comunicació fixarà un termini prudencial per tal que els 
grups puguin elaborar i lliurar el seu article d’opinió. Si els articles no són presentats en el 
termini convingut no es podran publicar i es deixarà en blanc l’espai reservat per a l’article 
amb l’única inclusió de l’anagrama del grup municipal. Per garantir la imparcialitat es 
buscarà la forma de facilitar l’accés al contingut de tots els articles per part de tots els grups 
municipals. Abans de la publicació es farà arribar tots els articles als diferents grups.  
 
Article 15. 
 
Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins que aquestes no hagin estat 
celebrades, no es podrà difondre ni editar cap butlletí ni publicació periòdica destinades a la 
informació municipal, llevat de les exceptuades a l’article 3 d’aquest reglament. 
 
 
CAPÍTOL TERCER.- Els mitjans audiovisuals. 
 
Article 16. 
 
En el cas que els responsables dels mitjans de comunicació local creguin oportú i 
convenient d’emetre programes i debats d’informació municipal, convocaran els 
representants de tots els grups municipals mitjançant la comissió de participació per tal de 
decidir el seu objecte i format.  
 
En període electoral, els programes i debats es regiran per la Llei Electoral vigent. 
 
Article 17. 
 
L’espai reservat per a l’accés dels grups municipals als mitjans audiovisuals de titularitat 
municipal, serà d’una periodicitat trimestral amb un temps mínim de 10 minuts per grup, 
d’acord amb els criteris establerts segons l’article anterior. Es podrà ampliar el temps 
necessari per raons informatives. 
 
Article 18. 
 
L’horari d’emissió, tant dels debats com de les gravacions que puguin aportar directament 
els grups polítics municipals, serà escollit pel mitjà que el comunicarà a cada grup municipal 
amb antelació. En cas de no presentar-s’hi sense cancel·lació prèvia ni motius justificats, es 
perdrà el dret de l’espai fins al trimestre següent. 
 
 
 
CAPÍTOL QUART.- Taulell d’anuncis, pàgina web i plafons informatius. 
 
Article 19. 
 
El taulell d’anuncis conté la informació oficial, exposició pública dels documents i 
convocatòries oficials. També s’exposarà informació d’actes, actuacions concretes i 
campanyes a les quals es fa referència en l’article 3. 
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El plafó per a la informació ciutadana situat a l’edifici de l’Ajuntament o en altres 
dependències municipals, per les seves reduïdes dimensions, s’establirà un ordre de 
prioritat de la informació que s’hi penjarà, que és el següent: 
 
Activitats organitzades per l’Ajuntament. 
Activitats organitzades per entitats amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
Activitats organitzades per altres administracions (Generalitat, Diputació de Barcelona, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, entre altres). 
Altres activitats públiques o privades d’interès municipal. 
 
Article 20. 
 
A la pàgina web de l’Ajuntament s’informarà i es donarà a conèixer les actuacions i activitats 
desenvolupades per les regidories, i inclouran les informacions necessàries per garantir a 
tots els ciutadans i ciutadanes el coneixement i les condicions d’accés als serveis públics 
municipals. 
 
Article 21. 
 
A la pàgina web de l’Ajuntament hi haurà l’adreça de les pàgines web de tots els grups 
municipals. A més, s’oferirà informació sobre tots els regidors i les regidores del consistori, 
on constarà el correu electrònic de cadascun i l’horari d’atenció al ciutadà. 
 
Article 22. 
 
A la pàgina web de l’Ajuntament es podrà consultar el butlletí d’informació municipal en 
format digital, les notícies de TV La Palma i la informació dels actes que des de l’Ajuntament 
es duran a terme. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
La Comissió de Participació serà l’òrgan que realitzarà la interpretació dels dubtes que 
generi l’aplicació d’aquest reglament regulador de la participació dels regidors i grups 
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal de la Palma de Cervelló, que podrà 
demanar la intervenció dels tècnics en el seu cas. 
 
 
Segon

 

.-  Sotmetre a informació pública el procediment durant un termini de trenta dies hàbils 
previ el seu anunci en el BOP i en tauler d’edictes municipals. 

Tercer

 

.- Declarar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant el període 
d’informació pública no es produeixen al·legacions i, en aquest cas, anunciar l’aprovació 
definitiva i publicar la redacció íntegra de la disposició al BOPB i publicar una ressenya al 
DOGC de la publicació al BOPB. 

Quart

 

.- Trametre la certificació de l’aprovació definitiva i còpia del text íntegre del reglament 
a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.” 

Defensa la proposta Francesc Cortés dient que la voluntat és mantenir la pluralitat i fer un 
pas més en la regulació dels mitjans de comunicació local. Vol regular l’accés als mitjans per 
part de les forces polítiques. Han de quedar paleses les regles del joc. 
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Intervencions: 
 
Pedro Ardoy diu que hi estan a favor i que han pogut fer les seves pròpies aportacions.  
Enric Bellver està sorprès i diu que és una situació desagradable, ja que ells van ser els que 
van tenir la iniciativa de regular aquest àmbit dels mitjans locals, però finalment la proposta 
que es presenta no té res a veure amb la que ells havien treballat amb l’equip de govern. No 
poden votar a favor. Tots els partits mostren la voluntat d’arribar a un acord i per això es 
deixa sobre la taula.   
  
Votació: Es deixa sobre la taula per unanimitat. 
 
5. Moció per la Sobirania Energètica
 

. 

“MOCIÓ REFERENT A LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS 
 
EXPOSA 
 
Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i particularment les 
elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora que la ciutadania ha patit un 
increment desmesurat de les tarifes. Aquesta situació ha posat en risc l’accés de moltes 
famílies als subministraments essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa 
energètica. 
 
Per la seva banda, l’Estat espanyol, en lloc de vetllar pels interessos dels ciutadans ha optat 
per prioritzar els interessos econòmics de les grans corporacions, algunes vegades per 
acció i altres vegades per omissió. Els ajuntaments també hem patit la posició de poder 
d’aquestes companyies que, amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes 
legals per eludir el pagament de taxes municipals. 
 
Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic que han 
d’abonar les empreses de subministraments per les instal·lacions de generació, transport i 
distribució. La llei d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k) la possibilitat d’establir una taxa 
per gravar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, 
subsòl o el vol de vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local. 
 
A més, l’article 24 de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul de la quota 
tributària, ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat derivada de l’ús o 
aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtingui 
l’empresa subministradora al terme municipal per l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol 
de les vies públiques municipals. 
 
Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos recursos davant els 
tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals que les regulen, argumentant que 
la quota exigida no estava prou fonamentada o bé era desproporcionada.  
 
Atès que, mitjançant les ordenances fiscals, els municipis poden exigir –com alguns ja fan 
des de fa temps- a les empreses explotadores de serveis de subministraments que, actuant 
com a distribuïdores i/o comercialitzadores, presten serveis que resulten d’interès general o 
afecten a la generalitat o a una part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre 
els ingressos bruts generats al municipi.  
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Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments també podran 
establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes que travessen el terme 
municipal, però que no van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi. 
 
Atès que, segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem, es pot determinar com a 
base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament especial del 
domini públic, i aquesta utilitat pot calcular-se partint del valor cadastral del sòl amb 
construccions, considerant construccions les pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com 
altres elements de la instal·lació. 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes taxes a 
implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica. 
 
Segon. Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major cost suportat 
per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris per serveis essencials 
com el gas, aigua o electricitat. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
Votació: Aprovada per unanimitat. 
 
 
 
6. 
 

Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants. 

“MOCIÓ PER L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I 
MIGRANTS 
 
EXPOSA ELS MOTIUS 
 
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de la 
ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat en 
col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la Generalitat ha 
comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 
4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per 
fer possible l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la 
falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat. 
 
La Generalitat disposa de competències per acollir les persones refugiades que arriben a 
Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt entre les 
organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies ha 
identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de vulnerabilitat que 
necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la 
burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui 
al nostre país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre de 
persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes com l’extensió de 
permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats catalanes o l’extensió de visats 
humanitaris als consolats i ambaixades espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil 
de l’Estat. 
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Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà a 
Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil, Migracions i 
Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques limiten en gran mesura 
la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara 
que 14 sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i 
immigració. 
 
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a treballar 
en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels recursos 
d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i 
l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les persones refugiades tinguin 
accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de 
treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, 
pioner a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en la 
mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla Individual 
d’Activitats (PIA). 
 
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat evident 
els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb aportacions 
de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el 52% de les places 
del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera 
Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la 
Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació dels 
ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des de la proximitat. 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les 
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives. 
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i garantir la 
seva col·laboració. 
 
Tercer. Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones 
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes 
ràpidament com a sol·licitants d’asil. 
 
Quart. Penjar a la Creu de Terme la banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” i 
convidar la ciutadania a fer-ho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en 
defensa dels drets de les persones refugiades. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.”  
 
Votació: Aprovada per unanimitat. 
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7. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

 
 
Tots diuen que votaran a favor excepte el PSC. En un principi, Enric Bellver i Josep Maria 
Llop qüestionen que el referèndum s’hagi de pactar, ja que no saben amb qui.  
 
Intervencions: 
 
Francesc Cortés diu que només s’insta a arribar als majors consensos possibles.   
 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDCat i ERC i 1 vot en contra per part del PSC. 
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8. 

 

Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: les urnes no es 
jutgen. 

“MOCIÓ DE DENÚNCIA DELS ATACS ESPANYOLS A LA POLÍTICA CATALANA: LES 
URNES NO ES JUTGEN. 
 
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern espanyol i el 
català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou Estatut, la sentència 
31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de competències, fet 
que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya avançant cap a 
nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol 
del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de 
setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya, nou Estat 
d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que l’independentisme català va adquirir major rellevància 
en l’escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre d’Estudis 
d’Opinió en què el suport a la independència se situava en un 21’5% al maig, mentre que al 
juliol era del 24’3%. 
 
Davant l’agitació social, el president Mas, d’acord amb el seu programa electoral, es va 
reunir amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy demanant el pacte fiscal que 
solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l’ofec econòmic que patien. Davant 
la negativa, el president Mas va decidir convocar eleccions per al 25 de novembre de 2012 
per tal de donar veu als catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant 
manifestació de l’11 de Setembre”. 
 
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir que legitimava al 
Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
Un any més tard, el Ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la 
delegació de competències per a la celebració d’un referèndum, una petició que va ser 
rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre de 2014 la llei 
de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar una 
consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No obstant això, la justícia espanyola 
va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria que es va acabar 
transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou 
Estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants, 1.897.274 van optar 
per la via independentista.  
 
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol ha polititzat 
els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els tribunals representants 
polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un 
delicte de desobediència, i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de 
fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas 
ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre 
de 2016.  
 
Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure a la banqueta dels 
acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.  
 
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la 
manca de voluntat de diàleg. 
 
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble català dins el 
marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera possible d’exercir aquest dret és 
per la via de la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi. 
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Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a 
la seva independència judicial. 
 
El Grup del Partit Demòcrata proposa al Ple de la corporació els següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i 
encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.  
 
SEGON. Instar aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar 
l’assistència a les mobilitzacions que es produeixin en defensa dels encausats en els 
processos judicials relacionats amb la celebració de qualsevol referèndum o consulta pel 
dret a decidir del poble de Catalunya.   
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern espanyol i al Parlament 
Europeu.”  
 
Tots diuen que votaran a favor excepte el PSC que llegeix el text següent: ““El PSC no 
participa del procés independentista (“el procés”) perquè no comparteix ni l’objectiu de la 
independència ni els mitjans per assolir-lo, absolutament impregnats dels conceptes 
d’unilateralitat, il·legalitat i desobediència.  
 
L’esclat del procés independentista arrenca el 28 de juny de 2010 amb la Sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que havia estat aprovat 
pel Parlament amb una majoria de 2/3 dels diputats i diputades, negociat al Congrés i 
aprovat per les Corts Generals per majoria absoluta, i sotmès al referèndum dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya. 
 
La Sentència, en alterar allò que havia estat aprovat per àmplies majories parlamentàries, 
negociat laboriosament i ratificat pel poble, va ser considerada com la certificació que els  
anhels catalans de reconeixement nacional, major autogovern i millor finançament no cabien 
en el marc de la Constitució espanyola. 
 
El 28 de novembre de 2010, les eleccions al Parlament de Catalunya van implicar un canvi 
de majoria parlamentària en benefici de la coalició de CiU i de l’elecció d’Artur Mas com a 
president de la Generalitat. Una elecció que, tot i comptar amb l’abstenció dels i de les 
socialistes fruit d’un pacte públic, va donar pas a una etapa de govern basada 
fonamentalment en un pacte CiU-PP, que es va manifestar a través de l’aprovació dels 
pressupostos, i presidida per una política d’austeritat. En aquest marc, CiU va donar suport a 
la llei d’estabilitat pressupostària i a la reforma laboral impulsades pel govern del PP. 
 
CiU es va plantejar com a gran objectiu de la legislatura l’inici d’un procés de transició 
nacional que tenia com a primera fita un nou model de finançament basat en el concert 
econòmic, enterrant així el model de finançament recollit a l’Estatut de Catalunya que la 
Sentència del Tribunal Constitucional respectava en termes generals (principi d’ordinalitat i 
Consorci tributari inclosos). 
 
El 20 de novembre de 2011 se celebren les eleccions generals que guanya el PP per 
majoria absoluta. Un govern que no ha ofert cap possibilitat de diàleg amb el govern català 
d’aleshores ençà. 
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El fracàs de la negociació del pacte fiscal, la progressiva radicalització de l’espai nacionalista 
i l’èxit de la mobilització de la Diada Nacional de Catalunya del 2012, van portar el president 
Mas a convocar de forma anticipada les eleccions al Parlament amb l’objectiu d’impulsar 
l’anomenat “dret a decidir”, que era per als independentistes una altra manera d’anomenar el 
dret d’autodeterminació. 
 
El programa electoral del PSC del 2012 fixava l’objectiu de la reforma constitucional federal i 
incloïa el següent: “Ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un 
referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat”. 
 
La insistència socialista en la necessitat de l’acord i d’ajustar-se al marc legal va ser sovint 
criticada pel món independentista que des del primer moment considerava que el “dret a 
decidir” no requeria de cap mena d’acord i no podia ser limitat pel marc legal espanyol. El 
resultat de les eleccions al Parlament del 27 de setembre de 2012 no van donar-li al 
president Mas la majoria desitjada i a partir d’aquell moment va decidir governar amb el 
suport d’ERC acceptant el plantejament independentista de la nova direcció d’Esquerra 
encapçalada per Oriol Junqueras. 
 
Així, una de les primeres decisions d’aquella legislatura va ser l’aprovació el 23 de gener de 
2013 de la “Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya”. El PSC va 
decidir votar-hi en contra, tot i que alguns membres del grup socialista van optar per trencar 
la disciplina de vot, obrint una convulsa etapa interna que va acabar amb el trencament amb 
el partit dels militants que consideraven que la proposta federal del socialisme català ja no 
donava resposta als anhels de sobirania d’amplis sectors de la societat catalana. 
 
Convé recordar que la proposta federal del socialisme català va ser elaborada per un grup 
de treball de la Fundació Rafael Campalans publicada el maig de 2013. Una proposta que, 
juntament amb propostes d’anàloga naturalesa fetes des d’altres àmbits del socialisme 
espanyol, van alimentar els acords de Granada de 6 de juliol de 2013 en els quals el PSOE 
definia la seva proposta de reforma constitucional federal. 
 
Com era d’esperar, el Tribunal Constitucional va anul·lar, i va fer-ho per unanimitat, la 
“Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya” aprovada pel Parlament. 
 
En el si del Parlament es va crear la “Comissió d’Estudi del Dret a Decidir” que, tot i que no 
va arribar a establir cap mena de conclusió, va servir com a element de difusió del 
plantejament sobiranista que tenia també com a plataforma ciutadana el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir i l’activisme de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. 
 
El 12 de desembre de 2013, el president Mas convoca una reunió amb els partits que 
integren “el procés” per tal d’aprovar la data i la doble pregunta de la consulta del 9 de 
novembre de 2014. 
 
El 26 de setembre de 2014, es va aprovar la “Llei de Consultes populars no referendàries i 
d’altres formes de participació ciutadana”, que va comptar amb el suport del PSC, tot i que 
en tot moment vam advertir que aquella llei no podia emparar la consulta que es pretenia 
organitzar el 9 de novembre. 
 
Malgrat el nostre advertiment i les decisions del Tribunal Constitucional d’anul·lar la llei de 
consultes i la convocatòria tant de la consulta com del procés participatiu que va substituir-
la, el govern de la Generalitat, amb el suport de les entitats sobiranistes, va impulsar la 
votació del 9 de novembre de 2014. D’aquells fets se n’han derivat procediments judicials 
contra el president Mas, la vicepresidenta Ortega i el conseller Homs i la consellera Rigau. 
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A partir d’aquell moment, el moviment sobiranista va considerar que la consulta era una 
“pantalla passada” i va concentrar els seus esforços en la convocatòria d’unes eleccions 
dites plebiscitàries que finalment van tenir lloc el 27 de setembre de 2015. 
En aquestes eleccions el PSC es va refermar en la seva proposta de reforma constitucional 
federal sense cap mena de menció a cap altre tipus de consulta que no sigui el referèndum 
sobre la reforma constitucional federal. 
 
El PP, aprofitant la seva majoria absoluta, va aprovar una reforma de la Llei Orgànica del 
Tribunal Constitucional per tal que aquest adquirís facultats sancionadores en els supòsits 
d’incompliment de les seves sentències i resolucions. El govern del PP ha instat tota mena 
de denúncies, recursos i incidents d’execució de les sentències, judicialitzant una qüestió 
eminentment política, al mateix temps que tancava qualsevol via de diàleg. 
 
Els partits independentistes van guanyar les eleccions però varen perdre el plebiscit en els 
termes en què ells mateixos l’havien plantejat. De fet, ERC i CDC s’havien plantejat com a 
objectiu assolir una majoria absoluta en escons de la seva candidatura conjunta anomenada 
“Junts pel Sí”, que comptava també amb el suport explícit de les entitats sobiranistes. El 
primer acte de la present legislatura va ser l’aprovació per part del Parlament de Catalunya 
de la “Declaració sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015” en què es marca el camí cap a la 
independència, a la qual de vegades s’anomena de forma eufemística “desconnexió”. 
Aquesta declaració, lògicament, va ser primer suspesa i després anul·lada pel Tribunal 
Constitucional, també per unanimitat. 
 
La CUP va forçar, a més, un relleu en la presidència de la Generalitat exercida a partir de 
llavors per Carles Puigdemont. CDC es va dissoldre creant el nou partit PDECAT. 
 
En aquesta legislatura es va crear una “Comissió d’Estudi del Procés Constituent” que va 
elevar al ple del Parlament les seves conclusions finalment aprovades el 27 de juliol de 
2016. 
 
No cal dir que aquestes conclusions han estat també suspeses i anul·lades pel Tribunal 
Constitucional, també per unanimitat. 
La no aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2016, a causa del vot contrari de 
la CUP i perquè el govern de Junts pel Sí no es va plantejar cap majoria alternativa per 
aprovar-los, va comportar la votació d’una qüestió de confiança convocada pel president 
Puigdemont. 
 
L’anomenat “full de ruta” ha sofert diverses modificacions i ha recuperat la celebració d’un 
referèndum sobre la independència previ a la celebració d’unes eleccions anomenades 
constituents que havien de tenir lloc 18 mesos després del 27 de setembre del 2015. Aquest 
referèndum no estava previst en els programes electorals ni de Junts pel Sí ni de la CUP. 
 
Així doncs, avui el full de ruta es pot resumir en l’eslògan “O referèndum o referèndum”, que 
es refereix a la celebració al setembre de 2017 d’un referèndum sobre la independència, bé 
acordat amb l’Estat o convocat de forma unilateral i il·legal pel govern de la Generalitat. És 
obvi que aquest plantejament fa impossible tota negociació i només contempla la via 
unilateral i il·legal, condemnada al fracàs com ja es va demostrar amb ocasió de la consulta 
del 9 de novembre de 2014. Les apel·lacions voluntaristes a un pretès caràcter vinculant 
d’un referèndum no acordat estan buides de contingut.  
 
Cal subratllar finalment, i a tall de resum, que, cinc anys després del seu inici, “el procés” no 
ha produït cap avenç concret en termes d’autogovern o de finançament. 
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A partir d’aquestes consideracions, el PSC vol reiterar la seva posició política que es 
resumeix en sis punts: 
 
1. La nostra convicció que la solució al problema de l’encaix entre Catalunya i la resta 
d’Espanya, aguditzada a partir de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, 
només pot ser política i ha de venir per la via del diàleg, la negociació i el pacte. 
 
2. El nostre compromís de continuar treballant per trencar el bloqueig forçat per dues 
posicions irreconciliables: l’immobilisme i la pulsió recentralitzadora del govern del PP, i la 
predisposició a la ruptura unilateral de la majoria parlamentària independentista i del govern 
de Junts pel Sí. 
 
3. La nostra exigència envers el govern de la Generalitat i el govern d’Espanya de revertir la 
dinàmica de relacions conflictives i substituir-la per una fase de distensió, començant per la 
negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant: una elevada 
conflictivitat competencial; un model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el 
Consorci Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i 
les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de 
Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en 
primer lloc, implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a 
instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la 
recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional 
a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 46 
qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància sobre el 
referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió. 
 
4. L’evidència que la judicialització del conflicte no aportarà mai la solució. Per tant, 
reclamem al govern de Catalunya i a la seva majoria parlamentària que s’abstinguin de 
prendre acords contraris a la legalitat vigent, i reclamem al govern d’Espanya que accepti 
revertir la reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional imposada per la seva 
anterior majoria absoluta tal com proposen diversos grups parlamentaris, i que sàpiga 
calibrar fins a quin punt la seva actuació està contribuint a millorar o empitjorar la 
perspectiva d’una negociació que posi punt final a l’actual absència de diàleg entre 
institucions. 
 
5. La necessitat d’obrir la perspectiva d’una reforma constitucional que transformi Espanya 
en un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la democràcia, 
que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a catalitzador del 
pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. 
 
6. El PSC, compromès en la defensa de les institucions catalanes i de l’autogovern de 
Catalunya, defensor de la via del diàleg, la negociació i el pacte, i de transformacions 
profundes de l’actual estat de coses, no participarà ni prestarà suport a cap mena d’iniciativa 
que aposti per una ruptura unilateral o per obviar els mecanismes de reforma de la llei, 
l’Estatut o la Constitució.” 
 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDCat i ERC i 1 vot en contra per part del PSC. 
 
9. 

 

Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana contra la instal·lació de 
magatzems de productes químics classificats com a perillosos al municipi de 
Cervelló. 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA  CONTRA LA 
INSTAL·LACIÓ DE MAGATZEMS DE PRODUCTES QUÍMICS CLASSIFICATS COM A 
PERILLOSOS AL MUNICIPI DE CERVELLÓ 
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EXPOSA ELS MOTIUS 
 
Cervelló és un municipi del Baix Llobregat, de menys de nou mil habitants, envoltat de 
muntanyes, que any rere any veu amenaçat el seu entorn per les constants agressions al 
medi natural que fan empreses insensibles, administracions que no saben veure els 
problemes locals, i fins i tot les mateixes persones que no tenen una percepció de la 
protecció del medi ambient adient. 
 
Cervelló i els municipis del seu entorn són municipis que malgrat estar situats a una 
comarca molt industrialitzada i poblada, com és el Baix Llobregat, mantenen una important 
superfície forestal. En el cas de Cervelló bona part del municipi es troba dins de la zona 
PEIN muntanyes de l’Ordal. 
 
Hem d’evitar, dins de municipis d’aquesta tipologia, totes aquelles activitats que puguin ser 
un risc per a l’entorn, i potenciar més aquelles que amb una gestió eficaç, impulsin aquest 
tipus de poblacions dins l’elit de la sostenibilitat i la protecció dels drets socials, les persones 
i l’entorn natural on vivim.  
 
Concretament, la població de Cervelló ha demostrat que el medi ambient és un factor 
important, i ha  impedit la construcció de noves ampliacions de destrucció de la natura, com 
per exemple la moratòria de creació i ampliació de pedreres al municipi. Ara cal evitar que 
altres riscos afectin la vida dels veïns i veïnes del poble. No podem permetre que 
magatzems de productes químics classificats com a perillosos s’instal·lin al costat de les 
llars i dels boscos.  
 
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya en el seu curs sobre prevenció de riscos 
laborals, en el Bloc 3. Medi ambient Laboral. Higiene industrial, Unitat 13 contaminants 
químics, en l’apartat 13.2 classifica així els agents químics: 
“Els agents químics es classifiquen en funció de com es presenten en el medi ambient de 
treball:  
 
Moleculars: gasos i vapors 
Agregats moleculars: líquids (boires) 
Aerosols: fums, fibres i pols 
Qualsevol substància química és capaç de produir danys a l'organisme humà si aquest 
n'absorbeix una quantitat suficient. Certament, unes substàncies són menys tòxiques que 
altres i, per tant, es necessita una major quantitat de producte per produir el dany.  
Factors que influeixen en el dany causat a l'organisme:  
Dosi d'exposició: quantitat de contaminant al qual s'ha estat exposat en un temps 
determinat. 
Dosi d'absorció: quantitat de contaminant que el treballador realment ha absorbit per alguna 
via d'entrada en el seu cos. 
Temps d'exposició: temps durant el qual el treballador ha estat exposat a un contaminant. 
Tipus i definicions d’agents químics segons el RD 374/2001:  
Agent químic: element o compost químic, sol o barrejat, en estat natural o produït, utilitzat o 
abocat (s’inclou l’abocament com a residu) en una activitat laboral, elaborat o no de manera 
intencionada i comercialitzat o no.  
Agent químic perillós: agent químic que pot representar un risc per a la seguretat i la salut 
dels treballadors, ateses les seves propietats fisicoquímiques, químiques o toxicològiques, i 
la forma en què s’utilitza o és present en el lloc de treball. Es troben inclosos en aquesta 
definició, en particular:  
Els agents químics que compleixin els criteris per ser classificats com a substàncies o 
preparats perillosos, establerts, respectivament, en la normativa sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses, i en la 
normativa sobre classificació, envasatge i etiquetatge de preparats perillosos, amb 
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independència que l’agent estigui classificat o no en aquestes normatives (excepte els 
agents que compleixin únicament els requisits de classificació com a perillosos per al medi 
ambient). 
 
Els agents químics que tinguin els valors límit ambientals indicats en l’article 3.4 del present 
Reial decret.” 
 
És per aquests motius que el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló proposa d’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS 
 
1.- Sol·licitar a l’Ajuntament de Cervelló que, a causa de l’entorn natural en què es troba 
enclavat el municipi, procedeixi a modificar la normativa local per tal d’evitar que en tot 
l’àmbit del municipi de Cervelló es puguin instal·lar magatzems de productes químics 
classificats com a perillosos. 
 
2.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cervelló, als Departaments de Territori i 
Sostenibilitat, i el de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, a la 
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat.” 
 
Atès que per als grups polítics de CiU, PSC i LPS no queda clar el contingut i abast de la 
proposta, es retira de l’ordre del dia per tal de poder estudiar més la situació. 
 
Votació: Es retira per unanimitat. 
 

 
Precs i preguntes. 

Pedro Ardoy pregunta quin és el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’ajuntament. 
L’alcalde diu que són uns 447.000 euros.  
Pedro Ardoy pregunta sobre la contaminació atmosfèrica. Xavier González diu que passarà 
un informe tècnic sobre les mesures dels contaminants que s’han fet els darrers anys. Avui 
s’ha creat la taula de la qualitat de l’aire de la vall baixa del Baix Llobregat. Aquesta 
agrupació té per objectiu defensar la qualitat de l’aire i vigilar la contaminació. La taula 
servirà per sol·licitar subvencions conjuntes. També es vol fer un estudi mèdic sobre els 
efectes dels contaminants a nivell epidemiològic. Mostra informació i documents que posa a 
disposició de tots els grups. 
Enric Bellver demana que el ple es posicioni amb relació al cartell lligat a l’AMI. Caldria 
parlar-ne perquè l’equip de govern compleixi la seva paraula. Xavier González diu que es 
discutirà a la comissió de participació.   
Enric Bellver demana com està l’execució de la campanya anem a mil. Xavier González diu 
que respondran quan tinguin la informació.  
Enric Bellver pregunta sobre què pensen fer amb relació a totes les incidències relacionades 
amb Carnestoltes i si ho veuen tot normal. Francesc Cortés diu que tots els pobles fan 
Carnestoltes i no és per guanyar vots ni potenciar el “botellón”. No es vol fomentar el 
“botellón”. Les festes tradicionals s’han de mantenir i introduir altres actuacions que 
potenciïn les activitats saludables. Demana comprensió als veïns atès que són esporàdiques 
aquesta mena d’esdeveniments al municipi. Esteve Fisas diu que no es poden posar més 
policies perquè no tenien pressupost. Enric Bellver diu que amb deu policies n’hi ha prou per 
fer els torns necessaris. És una decisió política no posar més policies perquè no es creia 
necessari. Esteve Fisas diu que no volia dir això, sinó que es té la policia que es pot segons 
el pressupost. Enric Bellver diu que amb els agents que hi ha, hi ha recursos suficients.  
Enric Bellver pregunta si és normal que s’hagi multat un vehicle per sobrepassar un km per 
hora el límit. Esteve Fisas diu que no.  
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El Decret 52/2017 parla d’una reforma del CAP. Es tracta del contracte de CMKM. És 
l’arquitecte municipal. Perquè no entra dins del seu contracte habitual la realització 
d’aquesta feina. Xavier González diu que l’arquitecte no és funcionari i que factura com a 
autònom. La redacció de projectes està fora del seu contracte habitual.  
Enric Bellver pregunta sobre el decret 75/2014. El secretari respon que correspon a la fase 
comptable d’autorització, no és cap despesa compromesa.  
Enric Bellver pregunta sobre el Decret 76/2017 i l’informe del secretari. El secretari diu que 
l’informe és un reparament atès que no se segueix un ordre cronològic per pagar. 
Actualment no se segueix el criteri marcat per la llei.  Enric Bellver vol saber quin és el 
període mitjà de pagament. L’alcalde diu que ja li donaran la informació.  
Enric Bellver prega i demana que es deixin de manipular els resums de la televisió, on 
sempre apareixen tallades les seves intervencions, mentre que la dels altres polítics, com 
els de l’equip de govern, no. Francesc Cortés diu que ja està bé de difamar. A l’ajuntament 
no es manipula res.  
Enric Bellver vol saber els decrets buits que hi ha. Xavier González diu que es respondrà en 
el següent ple.  
Enric Bellver diu que per què no es respon la pregunta pendent del ple anterior. Xavier 
González diu que no sap a què fa referència.  
Josep Maria Llop prega i recorda que si haguessin acceptat la seva proposta amb relació al 
funcionament del ple, no es veurien en situacions com en la de l’actual ple.  
Josep Maria Llop vol saber per què ha cobrat més Jordi Roig; quines funcions tenen els 
cotxes elèctrics que tenim; i què es farà per cobrir la baixa de paternitat del tècnic d’esports. 
Xavier González diu que Jordi Roig ha cobrat més perquè ha fet més feines de les habituals. 
Els vehicles elèctrics els ha cedit Nissan, l’objectiu és fomentar l’ús de vehicles elèctrics i les 
retolacions són adhesius i no és necessari posar logos AMB. La cessió és fins al 24 d’abril 
de 2017. Xavi diu que el cost de la retolació el dirà quan tingui informació. Al Roger el 
substituirà un treballador de l’ajuntament, no es farà un nou contracte. Serà una ampliació 
d’horari.  
Anna Pascual pregunta sobre si es tenen 14 o 15 dies de festa, arran de l’acord del ple de 
setembre. El secretari interventor, a instància de l’alcalde, diu que el treballador de 
l’ajuntament fa 1.642 hores i només hi ha dues festes locals, les altres són festes laborals i 
una de les 15 és recuperable.  
Anna Pascual pregunta sobre l’execució de la moció de les xeringues. Xavier González diu 
que és el CAP qui posarà uns contenidors per recollir les xeringues, però ja informarà millor 
de com queda aquest punt, concretament si el CAP posarà a disposició els contenidors per 
a les xeringues. 
Anna Pascual vol saber si s’ha fet alguna cosa per cobrar les parades de Sant Jordi de 
roses i llibres. Francesc Cortés diu que hi havia un acord verbal per no pagar ocupació per 
tal de promocionar els governs locals. Aquest any es posarà en el BAN. Anna Pascual diu 
que s’ha fet molt malament i que caldria gestionar-ho millor, i tirar endavant un procés 
sancionador perquè no hi ha cap document justificatiu. 
Anna Pascual vol saber què han costat els cartells i la subvenció que hi ha hagut. També vol 
saber el cost de les rectificacions i el manteniment que es farà de la informació que s’hi 
reflecteix. 
Anna Pascual vol saber quantes denúncies s’han arxivat i anul·lat i el perquè. Xavier diu que 
s’estudiarà i s’informarà. 
Anna Pascual diu que no li quadra el decret de contractació del DIAF i la partida a la qual 
s’imputa el contracte. Xavier González diu que es mirarà. 
Anna Pascual pregunta si es fomenta l’esport d’elit o l’esport base. Xavier González diu que 
s’aposta per l’esport base.  
Judith vol saber si s’ha fet alguna campanya per evitar que hi hagi al carrer caques de gos. 
Esteve Fisas diu que encara no s’ha fet res, però que està previst fer-ho. Judit remarca que 
s’ha de fer alguna cosa si no volen continuar amb la merda a al carrer, com posar multes.  
Judit Guillem demana els horaris de recollida de les escombraries. Xavier González diu que 
es farà arribar un quadre resum dels horaris. 
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Judit Guillem vol saber si s’han posat multes per incompliment d’horaris de tancament i la 
brutícia de les terrasses dels bars. Esteve Fisas diu que necessiten denúncies per poder 
actuar. Judit diu que al bar del carrer Montseny amb Cadí sempre està brut. 
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 2.24 h, el Sr. alcalde aixeca la sessió de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


