ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE NÚMERO 2 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRER
DE 2017
A la Palma de Cervelló, el dia 17 de febrer 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 delegat, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors
Francesc Cortés Roca, Esteve Fisas Ollé, Susanna Fort Mateos, M. Rosa Escobar Olivas,
Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judit Guillem Gimeno, Enric Bellver Ballester
i Pedro Ardoy Aibar, i excusa la seva absència Josep M. Llop Rigol.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar l’ordre del dia amb el següent ordre:
1. Aprovació text refós Pla especial de masies.
2. Moció per a l’establiment de prioritats pressupostàries per a l’exercici 2017.
3. Aprovació inicial Pressupost de 2017

1. Aprovació del text refós Pla especial de masies
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE
MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS DE LA PALMA DE CERVELLÓ
PROCEDIMENT
Codi: 2-201-14-3
Denominació: Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions de la
Palma de Cervelló.
El Ple de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, en data 9 de setembre de 2016, va aprovar
per majoria absoluta el pla especial citat a l’encapçalament, enviant-se a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè s’hi pronunciés.
Amb data 20 de desembre de 2016, va tenir entrada la resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme del 14 de desembre de 2016, que suspenia l’aprovació definitiva del pla
especial fins a la incorporació de les prescripcions incloses en la mateixa resolució.
Atès que la Comissió d’ordenació territorial celebrada el dia 13 de febrer de 2017 ha informat
favorablement, per unanimitat, la proposta que en aquest acte se sotmet a consideració del
Ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
Primer.- Aprovar per incorporació de les determinacions disposades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 14 de desembre de 2016, el text refós del Pla Especial del
Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions de la Palma de Cervelló.
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Segon.- Elevar el procediment a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona perquè es pronunciï sobre la seva aprovació definitiva.
Xavier González explica que el text refós neix dels requeriments de la comissió territorial
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de temes essencialment tècnics.
Votació: Aprovat per unanimitat.
2. Moció per a l’establiment de prioritats pressupostàries per a l’exercici 2017

Defensa la proposta Anna Pascual.
Intervencions
Pedro Ardoy diu que estan a favor de fer intervencions al municipi, però caldria haver-ho
negociat i proposat a l’equip de govern en el procés d’elaboració del pressupost. Pregunta si
s’ha fet.
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Anna Pascual diu que no han tingut temps de fer les propostes anteriorment a les reunions
que s’han fet, ja que l’equip de govern ho ha fet de tal manera que no han tingut temps. Sí
que es va parlar en la comissió participativa prèvia al ple.
Enric Bellver diu que evidentment estan a favor de tot el que sigui una millora del municipi.
To allò que millori el dia a dia. Veuen difícil dir que no, però cal encabir-ho dins del
pressupost. Algunes de les obres es poden encabir ja al pressupost que s’aprovarà avui.
Xavier González diu que a la comissió de participació ja van dir la seva postura. Agraeix
l’aportació i diu que si estan realment interessats a incorporar aquests elements al
pressupost es pot estudiar durant el període d’informació pública del pressupost. Les
propostes estan incloses en les partides relatives al dia a dia, ja que són obres que farà la
mateixa brigada.
Votació: 4 vots a favor per part de Convergència i ERC, 6 vots en contra per part de LPS i
PSC.
3. Aprovació inicial Pressupost de 2017
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2017
Vist el projecte de Pressupost General de la Corporació i l’informe del secretari de data 14
de febrer de 2017 per a l’exercici 2017.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2017
en els termes que figuren en el document annex a aquest acte.
Segon.- Sotmetre el procediment a informació pública mitjançant edicte al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província durant el termini de quinze dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP. Durant
aquest termini es podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el mateix sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.”
Xavier González fa una explicació del pressupost mitjançant una presentació.
Intervencions:
Pedro Ardoy facilitarà l’aprovació del pressupost abstenint-se. Creu que caldria consensuar
els criteris d’adjudicació de les subvencions; que l’assessoria jurídica també s’hauria de
reduir, així com el capítol I de personal. Aquesta reducció es podria fer no cobrint baixes i
redistribuint les tasques.
Xavier González diu que es pren l’abstenció com un fet positiu. Remarca que es podria
reduir el capítol del personal per incrementar les despeses de capítol II.
Enric Bellver diu que votaran a favor, però que remarcarà determinats punts. Primer diu que
no governa ERC i que, per tant, no poden aprovar els seus propis pressupostos. Com a
molt, col·laboren a millorar el pressupost de LPS que són els que governen. L’equip de
govern ha atès la seva sol·licitud de reduir la taxa de recollida d’escombraries. També les
despeses d’hores extres de la policia s’ha reduït, tal com demanaven. El govern s’ha
compromès a fer referència mitjançant un cartell al municipi on quedi clara l’aposta de la
Palma per la independència i també ha manifestat que es treballarà en la transparència dels
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mitjans de comunicació local. Per acabar, recorda que l’equip de govern s’ha compromès a
modificar les tarifes d’ús de les instal·lacions esportives.
Xavier González diu que cada grup té el dret i l’obligació de projectar en els pressupostos
les seves polítiques. Remarca que amb el ROM es donarà compliment a les demandes en
transparència.
Anna Pascual fa referència a la memòria d’Alcaldia. L’increment de despeses es basa en
increment de l’endeutament. L’increment de les inversions es basa essencialment en
executar les inversions del 2016 no fetes. A moltes inversions hi ha un euro previst com a
import que fa que no siguin factibles. Volen saber com es milloren els equipaments reduint
les despeses del capítol II. Les despeses en serveis socials són inferiors a allò gastat el
2016. Volen saber com funcionarà el retorn dels 10 mil euros a les famílies. Sobta la previsió
d’una subvenció a una entitat nova. Tampoc veuen clares les inversions suposadament per
eliminar barreres arquitectòniques. Pregunta quin és el deute en sentències de l’Ajuntament.
El seu vot serà negatiu.
Xavier González respon dient que l’increment es deu a la inversió. La qüestió de retorn
s’haurà de veure com es fa, per exemple, amb un reglament. Els criteris de les subvencions
és cosa de tots els grups i s’han d’acordar. Amb relació a la nova entitat amb subvenció és
una previsió i caldrà concretar-ho amb la mateixa entitat. Pel que fa a les sentències caldrà
valorar i veure com se’n concreten les execucions. Els pressupostos no es basen en
l’execució definida, sinó en una previsió del tancament, juntament amb altres elements. En
les properes comissions informatives s’informarà.
Votació: 6 vots a favor per part del LPS i ERC, 1 vot abstenció PSC i 3 vots en contra per
part de Convergència.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, a les 21.50 h, l’alcalde aixeca la sessió de la
qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.”
L’alcalde,

El secretari interventor,
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