


La Palma, un poble viu                  

L’estiu, amb la calor, el 
bon temps i els dies que 
s’allarguen, es conver-
teix en el moment de 
l’any amb més activitat, 
tan personal com fami-
liar i associativa. 

La bona companyia des-
perta a tothom la neces-

sitat de comunicar-se, d’expressar-se, de sen-
tir-se viu en una comunitat tan viva, implicada 
i positiva com la nostra.

La Festa Major és el moment culminant 
d’aquesta proposta d’acció on, amb la inesti-
mable i necessària col·laboració de les entitats, 
associacions i comissions,  i amb la participa-
ció dels ciutadans, es dona sentit a la gran fei-
na que es fa per “guarnir” aquests dies de festa 
intensos. 

La Festa Major és el moment en què els ciu-
tadans surten de casa per gaudir del carrers, 
de les places, per trobar-se amb els amics, els 
coneguts, en els concerts, en tots els actes i 
activitats.

Darrere d’aquesta festa i d’aquesta feina hi ha 
un munt d’hores de dedicació, amb multitud 
de propostes i amb moltes persones que de 
manera altruista i desinteressada treballen pel 
poble.

Però no només hi ha festa i rauxa, també hi 
ha projectes i propostes que de mica en mica 
van agafant la forma, el model de poble i de 
convivència pel qual treballem. Des de la feina 
feta pel Consell dels Infants fins al camí de 
vianants de connexió entre el nucli de la Pal-
ma i la urbanització de Can Vidal, passant per 
totes les millores que s’han anat fent a la via 
pública, totes les accions van encaminades a 
consolidar un model urbà i social, respectuós 
i acollidor. 

Des de l’Ajuntament volem felicitar i animar 
tots els ciutadans, entitats, associacions, co-
missions... que fan possible que la Palma tingui 
aquest actiu social tan important i dir-los que 
seguirem treballant perquè els nostres carrers 
i places tinguin vida, s’hi facin coses i perquè 
un sentiment de pertinença creixent faci que 
tots ens sentim orgullosos de ser palmarencs i 
palmarenques.

BONA FESTA MAJOR! Xavier González
Alcalde de la Palma

La Veu de la Palma és una publicació de servei
públic editada per la Regidoria de Comunicació 
de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló que es
distribueix gratuïtament a totes les llars del poble.
Edita:  Ajuntament de la Palma de Cervelló.
   C/ Sant Cristòfol, s/n. 08756 La Palma
Fotografies: Arxiu municipal
Imprimeix: Més Gran Serveis Gràfics i Digitals, SL
Dipòsit legal: B-18789-99

Sumari
Creació fons ajut habitatge assequible....3
Programa d’arranjaments d’habitatges.....3
Dia internacional de l’orgull LGTB...........4
Donació investigació càncer de mama.....4
Espai dona............................................4
Assessoria Jove del Punt Jove..................5
Xapulina Roc 2018...............................5
Setmana Jove 2018...............................6
Concurs de fotografia jove......................6
Sala d’estudi al Punt Jove.......................7
Arts LP..................................................7
6è festival La Cultura va a la Font............8
Dia Mundial de la Poesia.........................8  
Programa.cat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9  
23 d’abril, Sant Jordi..............................9  
Autors de proximitat.............................10
Club de lectura....................................10
Accions del Consell d’Infants...............11
Cursos Aula Pasqual Ollé - Punt TIC.......12
Cursos al Servei Local d’Ocupació.........12
SLO i Programes inserció laboral...........13
Campanya Comerç Local......................14
Fira Cava 2018...................................14
Mercat de 2a mà.................................15
Setmana de l’Energia...........................15
Dia Mundial de l’Aigua.........................15
Conveni Muntanyes del Baix.................16
Supressió barreres arquitectòniques......16
Contenciós conveni de Ca n’Ollé...........17
Memòria digital de la Palma.................18
Camí de vianants de Can Vidal..............19
Millores de camins rurals.....................20 
Policia Local de la Palma......................20
Campanya suport als refugiats.............21
Posada a punt de la piscina..................21
Servei Local de Català..........................22
Gent Gran...........................................22
Festa Major de Sant Isidre....................23
Renovació maquinari Aula Pasqual Ollé..23
Administració electrònica.....................23
La veu de les entitats............................24
Breus...........................................26
Opinió política......................................28

LaVeu - 2



LaVeu - 3

Serveis Socials

Creació del fons d’ajut per fomentar el lloguer d’habitatge assequible

Amb la voluntat de donar resposta a un dels problemes més greus associats a la vulnerabilitat i 
al risc d’exclusió social, la Regidoria d’Acció Social i d’Habitatge de l’Ajuntament de la Palma, 
amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, ha impulsat en una 1a fase, durant el 
període març de 2017 i juny de 2018, el “Fons d’ajuts per fomentar el lloguer d’habitatge as-
sequible”, un programa local innovador i transversal que pretén facilitar l’accés a un habitatge 
de lloguer assequible i digne a individus i famílies del nostre municipi que no poden accedir a 
un  lloguer a preu de mercat. 
1.- Les accions que contempla el programa són: 

a) Ajuts econòmics a propietaris per tal de fer petites reformes d’adequació per un import 
màxim de 2.000 €,  que es comprometin i que permetin l’ocupabilitat com a habitatge de 
pisos o lofts a  persones que compleixin els requisits del projecte a canvi de rebaixes en el 
preu del lloguer i que, en cap cas, aquest superi els 300 € quan es tracti de persones soles i 
600 € quan siguin famílies.
b) Ajuts per al pagament de la primera  fiança i dipòsit per import màxim de 1.500 € a canvi 
de rebaixes en el preu de lloguer que, en cap cas, superi els 300 € quan es tracti de persones 
soles i 600 € quan siguin famílies.

2.- Els beneficiaris d’aquest fons són els següents:
a) Persones en risc d’exclusió  per qualsevol motiu que es trobin en règim de colloguer que 
no puguin accedir individualment a un habitatge de lloguer (especialment els que presenten 
situacions de conflicte i afectació de la seva salut física i mental).
b) Persones i famílies amb  despeses derivades de separacions i divorcis amb dificultats  so-
cials i psicològiques per constituir  llars independents.
c) Persones joves soles o amb parella, amb necessitats d’emancipar-se i que no poden fer 
front a la despesa de la primera fiança i dipòsit per ingressos insuficients i/o manca d’avals.
d) Persones perceptores d’ingressos salarials o pensions mínimes provinents de la  Seguretat 
Social, de pensions no contributives o de prestacions d’atur de llarga durada que no poden 
accedir a lloguers a preus de mercat.  

Programa d’arranjament d’habitatges

L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelo-
na i amb la destinació d’una dotació del pressupost municipal de 5.100 €,  ha tornat a posar en 
marxa per a aquest any 2018 el Programa d’Arranjament d’Habitatge. L’objectiu és millorar les 
condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels 
habitatges objecte de les intervencions. 

Catorze persones i les seves respectives unitats familiars i de convivència, prèvia sol·licitud 
i proposta dels serveis socials municipals, s’han beneficiat d’aquest programa i d’un total de 
trenta-dues actuacions classificades en tres tipologies d’intervenció: 

- Vint arranjaments de bany orientats a millorar principalment l’accessibilitat i facilitar la hi-
giene personal: catorze substitucions de  banyera per plat de dutxa i sis col·locacions d’ajudes 
tècniques.

- Un arranjament en cuina orientat a millorar les condicions de segure-
tat i a facilitar les condicions de vida diària a la cuina: una substitució 
de placa de gas butà per plaques elèctriques.

- Onze arranjaments en zones de pas orientades a realitzar adaptacions 
i/o  proporcionar suports en l’entorn general del domicili per facilitar la 
mobilitat general de la persona: vuit agafadors, una millora funcional i 
en la seguretat de les instal·lacions (endolls i punts de llum), un seient 
i una barra de recolzament articulada. 
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Igualtat

Dia internacional de l’orgull LGTB

La commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGBT (lesbianes, gais, bisexuals 
i transsexuals), és un acte reivindicatiu i de sensibilització per a tota la ciutadania que es porta a 
terme a nivell internacional.

Enguany, hem posat l’accent en la reflexió i la sensibilització entorn de la diversitat afectiva i se-
xual, i en la prevenció de la LGTBIfòbia.

Som conscients de la necessitat de continuar treballant per erradicar les discriminacions i fomen-
tar el respecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.

Des de l’àrea de polítiques educatives i 
l’àrea d’esport s’han fet dues pancartes 
que s’han penjat al poliesportiu i al camp 
de futbol.

També es va penjar la bandera LGTBI a 
la plaça 11 de Setembre. Per una Palma 
orgullosa dels seus colors.

Donació per a la investigació del càncer de mama

S’ha fet una donació de 335 €, un 20% de les inscripcions de la IV Cursa 
de la Dona, per a la investigació del càncer de mama.

La donació s’ha fet a través de l’Associació del Banc del Temps de la Palma.

S’ha triat el projecte de l’Hospital Clínic de Barcelona, el qual està treba-
llant en la investigació de nous fàrmacs, més eficaços i menys tòxics, i en 
la recerca bàsica i translacional que es duu a terme al laboratori, ja que 
és fonamental per entendre per què les cèl·lules tumorals arriben a ser tan 
agressives i per què les pacients amb diferents tumors necessiten diferents 
tractaments.

Espai dona

Des de l’àrea de polítiques d’Igualtat s’està treballant en una programació estable de tallers 
adreçats a les dones de la Palma.

L’objectiu general dels tallers és crear un espai acollidor i d’enriquiment mutu per mitjà del 
qual les participants puguin adquirir un major autoconeixement i obtenir eines per a una millor 
gestió de les emocions pròpies i alienes en l’àmbit laboral, en el personal i en el familiar, la 
qual cosa repercutirà en un augment de la seva autoestima i, en general, en un major benestar. 
Tot això participant-hi des de la reflexió, el joc, els relats, el moviment.. sentint-nos còmodes 
per aportar i intervenir-hi quan vulguem.

S’han portat a terme diferents tipus de tallers: uns, més de 
reflexió i treball personal; d’altres, de més artístics; i també 
activitats a l’aire lliure com el taller de marxa nòrdica.

L’espai de la Dona es reuneix cada primer divendres de mes 
a la sala de plens de l’Ajuntament a les 18 h de la tarda.

Us animem a participar-hi!



Assessoria Jove del Punt Jove 
la Palma 

El 2014, el Punt Jove la Palma va engegar el 
projecte de l’Assessoria Jove per tal de donar 
una atenció més individualitzada a tots els 
joves que ho necessitin. 

És un servei subvencionat per la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un projecte contemplat en el 
nou Pla Local de Joventut 2015-2018 per 
tal de promoure l’emancipació dels joves i 
l’acompanyament en aquelles qüestions que 
demanen un suport i una orientació més es-
pecífiques.

Bàsicament és un espai personalitzat on 
la professional resol dubtes i qüestions 
d’interès per al jove.

En aquest sentit funciona també com a antena 
jove del SLO (Servei Local d’Ocupació) amb 
relació a joves que tenen entre 16 i 35 anys, 
i es treballa conjuntament en l’orientació en 
TRF i en seguiments individualitzats. 

L’atenció pot ser presencial, via correu elec-
trònic o via xat del Facebook del Punt Jove, 
en funció de la preferència, garantint en tot 
moment la confidencialitat i el tractament de 
les dades.

Horari de dilluns a divendres

Matins: de 10 a 13 h
Tarda: dimarts, de 17 a 19 h (demanant cita 
prèvia)
Facebook: Punt Jove la Palma
A/e: masrmn@diba.cat – Tel. 93 672 20 64
Adreça: C/ Sant Jordi, 1
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Joventut

Xapulina Roc 2018

El passat 2 de juny va tenir lloc la 21a edi-
ció del festival a l’aire lliure de la Palma 
“Xapulina Roc”. L’acte, que va tancar les 
festes de Sant Isidre 2018, se celebra cada 
any al Pla de Sant Joan.  És un festival or-
ganitzat per l’AJLP i amb la col·laboració de 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
la Palma.

Ha estat una edició amb un gran èxit de 
públic on s’ha registrat possiblement una 
de les més grans assistències del festival. 
Probablement, el cartell ha estat decisiu en 
aquest fet que ha marcat clarament un tret 
diferencial quant als grups que hi van actuar 
i a l’estil rap underground, molt de moda 
entre els joves.  Segons l’AJLP es va apos-
tar per aquests grups ja que hi havia molta 
demanda i una bona campanya de difusió.

El concert va comptar amb tres grans caps 
de cartell -Hard GZ, Fernando Costa i Ayax-, 
a més d’altres grups com Anier i DJ Rambla, 
tots grups autogestionats que s’encarreguen 
de la seva creació musical i de la distribu-
ció.

Com cada any, el Punt Jove la Palma va ser-
hi present amb un estand on es van dina-
mitzar algunes activitats per als joves i amb 
una Taula de salut on es va oferir informació 
i assessorament sobre sexualitat, relacions 
personals i consum de substàncies, entre 
d’altres.

El Xapulina Roc és un festival referent al 
municipi i comença a ser-ho a rodalies, i 
aquesta edició ha estat marcada per un gran 
èxit de participació i organització que pre-
sagia una llarga vida a aquest festival tan 
nostre.



Setmana Jove 2018

Del 14 al 29 d’abril es va celebrar la 7a edició de la Setmana Jove, una proposta propiciada per 
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb la col·laboració d’altres 
Regidories i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’AMB i la Direcció General de Joven-
tut de la Generalitat de Catalunya, i, com en cada edició, la participació imprescindible de les 
entitats juvenils i esportives del municipi. 

Aquesta proposta va ser el resultat de la voluntat de promoure la participació juvenil des d’una 
vessant solidària, lúdica, cultural, educativa i de promoció de la salut, entre d’altres.
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Joventut

Concurs de fotografia jove “La Foto de l’estiu 2018”
És un concurs on el component creatiu i espontani té un valor important. El component tècnic tam-
bé ho és, però potser el que li aporta un valor afegit és el fet que es poden presentar fotografies de 
les pròpies experiències de l’estiu.
El concurs es fa via Facebook. Les fotografies s’han de penjar en el mur del Punt jove i estar expo-
sades al públic, en aquest cas un públic virtual, fins a l’entrega de premis.
Aquest any els premis són els següents:
- Premi a la foto més votada via Facebook: 75 euros 
- Premi del jurat: 100 euros
Un cop tancat el concurs es realitzarà una exposició al Punt Jove. 
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Infància i Joventut

ARTS LP 2018

Aquesta ha estat la quarta edició d’Arts LP, els tallers d’arts plàstiques i audiovisuals a la Palma. 
La fórmula funciona: dues setmanes, horari de matí, tallers sorprenents, ganes de passar-ho bé i 
molta creativitat. Les places s’han omplert de seguida amb un total de 23 nois i noies de 12 a 16 
anys. 
Aquests tallers representen una oportunitat per fer un tast de diferents disciplines artístiques, 
plàstiques, escèniques i audiovisuals, sense sortir de la Palma. El punt fort, sens dubte, és el nivell 
de coneixement pràctic que tenen els professionals que imparteixen els tallers. D’aquesta manera, 
els participants aprenen noves tècniques de la mà d’experts en cada matèria.
Enguany hem fet tallers de màgia, d’animació amb llum, d’estampació tèxtil i de cinema de baix 
cost. Cada taller, un repte i una finestra a un camp artístic ben diferent.

Sala d’estudi i reforç escolar al Punt Jove

Des de l’any 2015, i amb la renovació del Pla local de Joventut, s’està duent a terme dins de la Regi-
doria de Joventut el projecte Sala d’estudi i reforç escolar al Punt Jove inclòs en el projecte ampli de 
l’Espai PIJ-espai polivalent.

Aquest projecte té l’objectiu d’oferir un espai durant la tarda per tal que els joves tinguin un lloc per 
poder fer les tasques acadèmiques i aquells que ho necessitin rebin un suport de reforç escolar.

Els destinataris són joves de cicle superior de primària, joves de l’ESO, joves 
derivats des dels Serveis Socials Bàsics, joves derivats del Punt Jove o joves 
a títol individual, que per diferents circumstàncies necessiten un espai i/o 
un reforç per portar a terme les seves tasques acadèmiques.

Durant el mes de juliol s’ha ampliat aquest servei en horari de matí i de 
tarda per tal d’oferir més franges horàries a las quals els joves es puguin adaptar.

Les característiques principals d’aquest servei són les següents:

- Fomentar el treball en xarxa i la transversalitat.
- Contribuir a reduir les mancances que presenten alguns joves en l’àmbit educatiu.
- Afavorir l’adquisició d’hàbits d’ordre.
- Oferir un seguit d’eines i activitats estructurades com el treballar els hàbits i les tècniques d’estudi.

Durant l’any 2018 s’ha donat atenció en aquest servei a un total de deu joves, als quals se’ls ha ofert 
un suport a mida i s’han anat realitzant els seguiments oportuns per tal que els resultats hagin estat 
els plantejats en un inici.

Cultura
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Cultura

6è festival La Cultura va a la Font

Els dies 6, 8, 14 i 15 de juliol es va celebrar la 6a edició del festival La Cultura va a la Font. 

El primer acte va tenir lloc a la font de Santa Rita el divendres 6 i va ser el recital de poesia. 
Aquest any es va comptar amb la presència de tres poetes de ses illes. Va ser un recital fan-
tàstic, en un indret fantàstic i amb la millor acollida des que vam començar.

El diumenge 8, a la font del Marge, es va fer el concert de blues amb Carla Sunday Quartet, 
un quartet amb experiència que encapçala la Carla amb una veu prodigiosa.

El dissabte 14, a la font de Santa Rita, es van representar tres obres de microteatre, amb tres 
magnífics actors com la Marina Duran, la Thais Buforn i en Bernat Muñoz, i unes magnífiques 
peces de composició original i força divertides que van engrescar el públic assistent.

I, per acabar, el diumenge 15 hi va haver l’actuació del grup Shakin’ All a la font del Mar-
ge. Un grup de reconegut prestigi i solvència que va oferir un concert divertit amb música 

de jazz de tots el temps 
i de força qualitat. El 
colofó perfecte per a un 
festival que, any rere 
any, es consolida més a 
la comarca i que agafa 
embranzida per encarar 
la 7a edició amb molta 
més força.

Ens enorgulleix aprofitar 
l’entorn privilegiat que 
tenim a la Palma per 
acostar-hi petites peces 
de cultura i oci per a 
tots els públics. Gràcies 
a tots els que hi vau par-
ticipar.

Dia Mundial de la Poesia

El passat divendres 23 de març de 2018, i per 6à vegada consecutiva, es va celebrar el Dia 
Mundial de la Poesia a la Biblioteca Municipal amb un recital poètic que va comptar amb 
tres magnífics poetes amb extens 
recorregut i inqüestionable presti-
gi com són l’Anna Rossell, la Rosa 
Maria Arrazola i en Xavier Zambra-
no. 

L’acte es va complementar amb el 
duo musical SundayFunday que 
són l’Alba Ollé i en Marc Boix, 
els quals ens van interpretar unes 
magnífiques melodies entre poe-
ta i poeta. Tot plegat en un lloc 
força acollidor i ple de gent àvi-
da d’escoltar, de ben a prop, bona 
poesia.
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Cultura

Programa.cat

L’Ajuntament de la Palma s’ha adherit a Pro-
grama.cat, amb l’objectiu de contribuir en 
la consolidació d’una programació escènica 
estable de caire professional al municipi. 
Amb aquesta eina, el Departament de Cul-
tura i les diputacions catalanes donen su-
port a les programacions d’arts escèniques 
finançant una part de la contractació. Així 
doncs, l’Ajuntament pot contractar propos-
tes artístiques validades per una comissió, a 
preus directament subvencionats.

Aquest 2018 s’han contractat dues re-
presentacions amb aquest sistema. El 22 
d’abril vam poder veure Els darrers dies de 
la Catalunya republicana, una obra de Terra 
Teatre que ens va fer reviure els dramàtics 
moments viscuts per Antoni Rovira i Virgili 
durant l’ofensiva final de Franco contra Ca-
talunya. 

El 22 de setembre, la companyia La 
Fil·loxera representarà Estiu, una obra 
d’Helena Tornero que explica el retroba-
ment de tres germanes que han viscut se-
parades i que desen-
terren el passat per 
poder viure el pre-
sent. 

Amb aquesta ini-
ciativa, la Regido-
ria de Cultura de 
l’Ajuntament aposta 
per donar suport a la 
programació teatral 
estable i de qualitat.

23 d’abril, Sant Jordi

La tarda de Sant Jordi a la Palma va ser 
molt animada. A la plaça Cervantes hi havia 
un escenari on anaven pujant diverses en-
titats culturals del poble. Música, poesia, 
sardanes i molt més. També hi vam trobar 
algunes paradetes amb diverses activitats: 
tallers, venda, menjar... La celebració va 
començar amb una xocolatada per berenar 
i tot seguit vam gaudir de l’espectacle fa-
miliar La dragona Bufalletres, un conte per 
a infants que barrejava la llegenda de Sant 
Jordi amb les emocions i l’aprenentatge de 
la lectura.

Després, la Biblioteca va fer el lliurament 
de premis del concurs El lector de l’any. 
Enguany va haver-hi premi per a tots els 
concursants, segons criteris molt persona-
litzats ;-)

El carrer Santa Maria es va tallar al trànsit 
de vehicles, així que els infants hi podien 
anar amb patinet o amb bicicleta, i vam 
gaudir d’un espai familiar durant tota la 
tarda.

Al voltant de la Diada es van fer altres ac-
cions culturals. La vigília es va representar 
una obra teatral basada en textos de Rovira 
i Virgili. El dia 20, al Poliesportiu, es va fer 
la festa del Casal de la Gent Gran. El dia 
25, l’escriptor Saïd El Kadaoui va visitar-
nos al Club de lectura, i el dia 27 vam po-
der assistir a la presentació de la novel·la 
Guilhèm, arrels trasplantades, d’en Jordi 
Anducas. Una setmana ben intensa de lli-
bres i cultura.



Autors de proximitat

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Palma i la Biblioteca Municipal donem suport a la 
promoció de llibres d’autors de proximitat. Oferim l’espai i l’atenció als escriptors i als as-
sistents, i la publicitat de l’acte, aconseguint sempre un ambient familiar i molt agradable. 

Hem tingut l’oportunitat de presentar les novel·les romàntiques de la corberenca Luz Gui-
llén en diferents ocasions; el llibre de la també 
corberenca Carme J. Huertas sobre la història 
del bandoler Capa Negra; i la novel·la històrica 
del molinenc Jordi Anducas. Per al setembre 
és prevista la presentació de la novel·la Urban 
Kolmena del palmarenc Aurelio Jurado. 

També, al teatre de l’Aliança Palmarenca, es 
va presentar el darrer poemari de Jordi Roig, 
Escopir al fang. (Redempció), guanyador del 
premi de poesia catalana Josep M. López-Pico 
de la Vila de Vallirana 2017.
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Cultura

Club de lectura

Al Club de lectura ja hem acabat el curs després de deu lectures ben diverses. Literatura 
catalana, europea i de més enllà. Tant de clàssics com d’autors contemporanis actuals. In-
triga, viatges, històries d’amor i mons fantàstics. I així hem arribat a la lectura número 112 
del Club, descobrint i compartint la visió del món dels escriptors i les escriptores del nostre 
temps. 

Ens retrobem al setembre.

 

Trobareu sempre tota la informació a bibliolapalmaclub.blogspot.com

Els llibres que hem llegit:

Coll, Pep Dos taüts negres i dos de blancs. Setembre 2017
Houellebecq Submissió. Octubre 2017
Bertrana, Aurora Marroc sensual i fanàtic. 
Novembre 2017
Palau i Fabre Mots de ritual per a Electra. 
Desembre 2017
Wajdi Mouawad Ànima. Gener 2018
Vigan, Delphine de Res no s’oposa a la nit. 
Febrer 2018
Oliver, M. Antònia Joana E. Març 2018
El Kadaoui, Saïd No. Abril 2018
Murakami, Haruki Tòquio Blues. Maig 2018
Casajuana, Carles L’últim home que parlava català. 
Juny 2018
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Infància

Accions del Consell d’Infants

Enguany, el Consell d’Infants 2017-2018 ha fet molta feina. En un primer moment, valorem de 
passar l’ENQUESTA PER A LA MILLORA DE LA PALMA, l’adaptem per fer-la més propera i ente-
nedora, i la fem arribar als companys i alumnes de 5è i 6è curs del CEIP El Solell amb la finalitat 
de poder extreure informació més fiable, ja que del buidatge d’aquestes enquestes n’extraurem 
resultats molt útils per poder justificar les accions que es desenvoluparan a posteriori. 

En primer lloc, cal destacar l’àmbit d’Urbanisme i espai públic; seguidament, l’àmbit d’Educació; 
en tercer lloc, Medi ambient; i, per últim, els àmbits de Joventut i Participació. S’ha pogut donar 
resposta a diferents accions que exposem a continuació.

Amb l’objectiu de mantenir els es-
pais municipals i naturals més nets, 
el Consell d’Infants es va adherir a 
la Campanya “Let’s Clean Up Euro-
pe” de la Setmana Europea contra 
la prevenció de residus i també, un 
any més, hem donat continuïtat a la 
Campanya PER UNA PALMA MÉS 
NETA fent renovació i penjada de 
cartells al mobiliari urbà del mu-
nicipi, elaboració d’un diàleg per 
gravar un anunci promocional que 
conscienciï i sensibilitzi. Accions 
que es poden trobar al Canal de 
Youtube la Palma TV.

Amb relació a l’àmbit de Joventut i participació es van dur a terme dues accions -emmarcades 
dins la Setmana Jove 18- en format taller a les Tardes Joves del Punt Jove: Taller Intergeneracio-
nal de Risoteràpia (obert a tothom), en el qual va participar el Casal de la  Gent Gran i el Consell 
d’Infants, i Taller de Pintura Urbana, per donar un nou aire a la paret de la terrassa, renovant la 
imatge de l’espai.

Una altra acció del Consell d’Infants va ser elaborar una bústia per ubicar-la a l’entrada de la 
biblioteca de l’escola amb l’objectiu de disposar d’un lloc on els alumnes puguin deixar idees, 
necessitats detectades, propostes, etc., conservant l’anonimat i donant més flexibilitat a la 

recollida d’aquestes durant tot l’any. El 
seu funcionament s’iniciarà de cara al 
curs vinent.

El curs 2017-18 va fer la cloenda 
el 6 de juny a la sala de Plens de 
l’Ajuntament, amb la presència dels 
regidors referents del projecte, fami-
liars dels consellers i conselleres i 
algun representant de l’escola. Val a 
dir que ha estat un curs molt actiu, 
implicat i compromès en totes les se-
ves fases, i els membres del Consell 
d’Infants han valorat amb un alt grau 
de satisfacció personal totes les ac-
cions assolides. Han deixat ben clar 
que tenen ganes i voluntat de conti-
nuïtat de cara a l’any vinent.



Cursos al Servei Local d’Ocupació

Dins l’àmbit d’ocupació s’ha realitzat, al Servei Local d’Ocupació, ubicat també a l’Aula Pasqual Ollé, 
un calendari de tallers subvencionats per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Palma amb 
l’objectiu de dotar d’eines els usuaris i usuàries per gestionar millor el procés de recerca o millora de 
feina.

Els participants són persones en recerca activa de feina o en un procés de millora de la seva ocupa-
bilitat, que volen adquirir coneixements i eines per iniciar un pla d’acció que els porti a assolir el seu 
objectiu: la incorporació al mercat laboral o la millora del seu lloc de treball.

Els tallers d’orientació laboral programats són els següents: 

- Mes de juliol: Si la crisi et dona llimones, fes llimonada – 
Troba oportunitats on altres veuen adversitats
- Mes d’octubre: Les pors que ens bloquegen
Tots els cursos són gratuïts i es pot demanar informació i fer 
la inscripció a:

AULA PASQUAL OLLÉ - Punt TIC - Servei Local d’Ocupació
C/ Sant Jordi, 1 Tel. 93 672 20 64

Ocupació
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Educació

Cursos a l’Aula Pasqual Ollé - Punt TIC

Enguany s’han programat diferents cursos i tallers a l’espai del Punt TIC de l’Aula d’autoformació, 
ubicada a l’Aula Pasqual Ollé.

Dins l’àmbit de la formació es va realitzar el curs d’alfabetització mediàtica mitjançant la metodo-
logia FACEPA d’alfabetització mediàtica. Es tracta d’un curs per a persones adultes de 16 hores 
de durada, organitzat en 10 sessions d’1,5 hores. 

És un curs subvencionat per l’Ajuntament de la Palma i un dels seus principals objectius és donar 
eines per aprendre, per un mateix, a moure’s per Internet i interpretar la informació de manera 
crítica, per formular les pròpies opinions. D’aquesta manera, arribar a ser gestors de la informació 
i no simples receptors.

Les persones participants són persones adultes que es troben en processos d’aprenentatge inicial. 
La majoria no han entrat mai a Internet, però tenen coneixements d’altres tipus; per això són les 
persones participants les que, a partir de conei-
xements previs, trien els temes centrals de les 
sessions, fan un aprenentatge instrumental de les 
TIC i generen un debat per analitzar críticament 
la informació i els mitjans de comunicació.

El curs ha comptat amb una màxima participació 
i una molt bona valoració per part de l’alumnat, 
amb la intenció de poder realitzar una segona 
part del curs per aprofundir en els primers apre-
nentatges.



LaVeu - 13

Servei Local d’Ocupació i Programes de suport per a la inserció laboral

El Servei local d’Ocupació de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló ofereix el servei d’Intermediació 
laboral a tota la ciutadania en cerca de feina o millora laboral, així com suport a les empreses 
per a la gestió d’ofertes de feina. També disposa d’una Antena jove d’ocupació que s’ocupa de 
la població amb una franja d’edat situada entre els 16 i els 35 anys.

Suport a les persones:
- Informació, orientació i suport a la recerca o millora de l’ocupació

- Borsa de treball adreçada a persones del municipi

- Gestió d’ofertes de feina per adequar el perfil a les demandes de l’empresa

- Plans d’Ocupació

- Tallers de recerca de feina i orientació laboral

Suport a les empreses:
- Borsa de treball adreçada a empreses del municipi

- Gestió d’ofertes de feina per adequar el perfil a les demandes de l’empresa

- Suport en processos de selecció de personal

Club de la Feina: amb un equip tècnic de suport, on es pot trobar tota la informació i els mitjans 
necessaris per a la recerca autònoma de feina.

Des del mes de gener fins al mes de juliol de 2018, el SLO la Palma ha gestionat un total de deu 
ofertes de feina, set de les quals han estat cobertes per usuaris del servei, dues s’han cobert per 
altres vies i dues estan actualment en procés de selecció.
Durant aquest 2018, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló també ha participat en la convoca-
tòria de tres programes de suport per a l’ocupació subvencionats pel SOC  i amb la col·laboració 
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El tres programes es treballen amb el suport i la col·laboració directe del Servei local d’Ocupació 
de l’Ajuntament de la Palma.

En total se n’han beneficiat 13 persones distribuïdes de la manera següent:

- Programa Treball i Formació: contractacions temporals per a la inserció i formació de 
persones a l’atur.

Dins d’aquest programa s’han fet dues contractacions d’un any de durada cadascuna i els 
perfils contractats han estat d’auxiliars de la llar per poder donar cobertura a una neces-
sitat del municipi en aquest àmbit.

- Programa Enfeinat: contractació temporal amb acompanyament a la inserció per a per-
sones en situació d’atur de llarga durada.

Amb aquest programa s’ha fet una contractació d’un any sota el perfil d’auxiliar tècnic/a 
de medi ambient, per tal de donar cobertura a les tasques dins d’aquest àmbit i un suport 
a la tècnica municipal.

- Programa Ubica’t: programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la 
inclusió social adreçat a persones en situació d’atur, persones inactives i les persones tre-
balladores, preferentment les que es trobin en situació de precarietat, ja sigui d’exclusió 
social, atur de llarga durada, baixa qualificació personal, tractament de salut mental o 
qualsevol altra situació catalogada com a precària.

D’aquest programa se n’han beneficiat de moment un total de cinc persones del municipi, 
que aniran augmentant al llarg de l’any. Els tipus d’actuacions són d’orientació i suport 
en la recerca de feina d’una manera individualitzada i en funció de les necessitats de les 
persones participants.

Ocupació
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Campanya Comerç Local
Omple’t de la Palma!

Aquest mes de juliol s’ha engegat una cam-
panya conjunta de l’ACEP i de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, per fomentar el comerç 
de proximitat i així conscienciar la població del 
benefici que té el fet de comprar en els comer-
ços del mateix municipi.

Promoció econòmica

Oficina d’Atenció 
al Consumidor
El passat 26 de juliol ens va visitar la Uni-
tat Mòbil de Consum de la Diputació (de 
10.30 a 13 h a la zona del Petit Mercat ). 
Aquest és un servei que s’ofereix per re-
soldre i tramitar qualsevol queixa, consul-
ta o tramitació relacionada amb consum. 
Aquest servei també l’ofereix l’Ajuntament 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Fira Cava 2018

El passat 30 de juny, a l’emblemàtic entorn de 
la plaça de l’Església, va tenir lloc la 2a edició 
de FiraCava.

L’edició d’enguany ha comptat amb la presèn-
cia de cinc viticultors: Cava Giró del Gorner, Ce-
llers de Can Suriol, Cava Maspujadó,  Cava Oli-
vella Galimany i Caves Miquel Pons. Es tracta 
de petites caves familiars que elaboren caves i 
vins de forma artesanal i ofereixen productes de 
primera qualitat. 

Cal destacar la presència de tres restauradors 
locals, consensuats amb l’associació de comer-
ciants i empresaris de la Palma, ACEP. Així, la 
botiga de productes naturals i ecològics Dhar-
ma, el bar Da-gust i l’autoservei Roca van oferir 
tota mena de tapes, formatges, embotits ca-
solans i postres, cosa que va permetre als as-
sistents poder gaudir d’un bon assortiment de 
menjars locals.

També, i per primera vegada, hem comptat amb 
un tallador professional de pernil, el nostre veí 
Albert Ollé, qui va oferir 90 racions d’un pernil 
exquisit, acompanyat de becs de pa.

Enguany, el tast guiat ha tingut lloc en 
l’incomparable marc de la terrassa de la rec-
toria i van ser els mateixos viticultors que van 
presentar i dirigir el tast del producte que van 
considerar convenient.

Malgrat la forta calor, l’assistència de públic va 
ser nombrosa i els tiquets venuts han estat un 
37% superiors a l’edició del 2017.

Gràcies al Joan Pi, vam gaudir d’un audiovisual 
de 60 minuts de durada que recollia imatges de 
la vinculació de la Palma amb la vinya i el vi.

Les actuacions musicals de JES i de Motors Le-
gend Blues Band van posar la nota festiva a una 
gran vetllada.
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Mercat de 2a mà

El dia 19 de maig al matí es va organitzar al 
carrer Santa Maria el mercat de Segona mà.

Hi van participar unes 35 parades, juntament 
amb algunes botigues de la Palma que van fer 
un fora estocs dels seus articles.

Hi havia parades de llibres, joguines, roba, ar-
ticles per a la llar, antiguitats i complements.

El mercat va tenir bastant afluència de gent 
passejant i gaudint tant del mercat com de les 
activitats per a nens i nenes que es van orga-
nitzar a continuació del mercat.

Medi ambient

Dia Mundial de l’Aigua

El passat dia 11 de maig, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, es va organitzar un contacontes 
molt especial per a infants a l’aire lliure.

La font del Marge ens va semblar el lloc més adequat per po-
der realitzar aquesta activitat sobre l’aigua. Un espai obert, 
a prop de la riera i la font.

Va ser un recurs de la Diputació de Barcelona amb el progra-
ma “Va d’aigua” amb l’objectiu de donar suport a projectes 
d’educació ambiental i promoure la protecció i la conserva-
ció dels sistemes aquàtics.

L’activitat va ser coordinada per una monitora d’educació 
ambiental de la Diputació de Barcelona i va tenir molt d’èxit 
i un gran nombre d’assistents.

Els nens i nenes van gaudir de l’entorn de la font del Marge 
al mateix temps que escoltaven amb atenció el Conte del 
Senyor Riu, una història sobre la importància de fomentar 
un ús sostenible de l’aigua i conservació del medi natural. 
Els infants van participar activament en cada diapositiva 
que la monitora anava mostrant per continuar el conte, fins 
a arribar al final on tots van endevinar que es tractava del 
riu.

Setmana de l’Energia

Amb motiu de la Setmana de l’Energia es va 
organitzar l’activitat per a nens i nenes de 3 a 
12 anys “Juguem amb energia”.

L’activitat va ser coordinada per una monitora 
d’educació ambiental de l’empresa Gaia, un 
recurs de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta activitat s’introdueixen concep-
tes als infants, per mitjà del joc, tals com 
les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència 
energètica, l’aplicació de l’energia solar, etc.

Hi havia jocs per pintar, puzzles, jocs de me-
mory i un per llançar objectes.

Els infants s’ho van passar d’allò més bé ju-
gant i aprenent.
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Conveni per al desenvolupament integral de les Muntanyes del Baix

El passat 28 de juny, l’Ajuntament de la Palma, juntament amb quinze municipis més (Begues, Gavà, 
Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç 
dels Horts, Torrelles de Llobregat, Pallejà, Cervelló, Vallirana, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la 
Barca, Martorell i Castellví de Rosanes), van signar el conveni de col·laboració per a la protecció, millo-
ra i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix.

El conveni considera com a àmbit territorial de les Muntanyes del Baix, els espais no urbanitzables de 
muntanya de la comarca del Baix Llobregat, situats entre el delta del Llobregat, el riu Llobregat, el riu 
Anoia i el Parc del Garraf, conformant un nou àmbit geogràfic coherent.

En aquest conveni, el Consell Comarcal assumeix les funcions de coordinació dels ajuntaments signants, 
amb la creació de l’Oficina tècnica, espai de coordinació de les actuacions derivades d’aquest con-
veni. A més, té les funcions d’assessorament 
als serveis tècnics municipals, relació tècnica 
amb altres administracions i projecció cap a 
l’exterior. 

L’objecte d’aquest conveni és establir els ob-
jectius i els mecanismes de coordinació en-
tre les institucions signants, per tal de des-
envolupar estratègies i accions orientades a 
la protecció, millora i desenvolupament del 
patrimoni natural, les activitats agrícoles i 
forestals, les infraestructures d’ús públic i 
de lleure, i les activitats econòmiques com-
patibles amb el medi agroforestal, des d’una 
perspectiva integral d’aquest territori, millo-
rant l’eficiència de la gestió pública i de la 
col·laboració amb els agents privats del terri-
tori de les Muntanyes del Baix.

Medi ambient

Obres i serveis
Supressió de barreres arquitectòniques

La Brigada Municipal continua executant obres de millores de la urbanització i de les instal·lacions 
urbanes, per tal d’anar eliminant progressivament les barreres arquitectòniques existents al nostre 
municipi. 

Les accions que s’han realitzat són les següents:

• Execució d’un tram de les voreres est i oest del carrer Camí de Can Pongem, ja que estava sense 
urbanitzar i era un pas impracticable. En aquesta actuació s’ha aprofitat per reordenar l’aparcament 
dels vehicles amb l’objectiu d’optimitzar el pas dels vianants per la vorera.
• Arranjament de diversos clots en voreres per tot el municipi.
• Soterrament de cables elèctrics de la il·luminació pública que estaven accessibles als vianants, per 
sota de la vorera en diversos punts de tot el municipi (al costat del poliesportiu, carrer Alberes, etc.).



Contenciós del Conveni de Ca n’Ollé

En el passat ple municipal del 13 de juliol es va aprovar per unanimitat la proposta de “Conveni 
transaccional” amb la immobiliària UNIM, del grup BBVA, presentada per l’equip de Govern. Amb 
aquesta proposta de conveni es pretén arribar a un acord per fer efectiva la sentència desfavorable a 
l’Ajuntament de la Palma de Cervelló amb relació al conveni urbanístic que es va signar amb el grup 
Balma Hàbitat l’any 2006.

En aquest conveni es descrivia el compromís de l’Ajuntament amb el propietari majoritari dels terrenys 
(la promotora Balma Habitat) de fer una modificació del Planejament General urbanístic vigent (PGO 
de 1996 de Cervelló) d’augmentar el sostre edificable existent de 93 a 295 habitatges. Com a contra-
partida, l’empresa Balma Habitat es comprometia a fer unes aportacions econòmiques de 3 milions 
d’euros a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, repartits en els diferents terminis corresponents a les 
dates d’aprovació de la modificació del planejament urbanístic. També es comprometia a fer la cessió 
anticipada dels terrenys per a l’ampliació de l’escola, així com les corresponents obres d’adequació 
d’aquests terrenys.

Aquestes aportacions per part de l’empresa es distribuïen en les diferents parts del procés de modifi-
cació del planejament urbanístic, i eren de 750.000 euros per cada aprovació. El procés constava de 
4 parts: 

1.- Aprovació inicial de la modificació del PGO.
2.- Aprovació provisional del PGO.
3.- Aprovació inicial del Pla Parcial de Ca n’Ollé.
4.- Aprovació provisional del Pla Parcial de Ca n’Ollé.

D’aquest compromís que va adquirir l’equip de Govern (CiU) presidit en aquell moment per Josep Maria 
Llop, només se’n va poder arribar a aprovar inicialment les dues primeres parts, rebent per tant, per 
part de l’empresa Balma Hàbitat, l’ingrés d’1,5 milions d’euros. Posteriorment, l’empresa va executar 
també la cessió anticipada i l’adequació dels terrenys d’ampliació de l’escola.

El juny de 2007 hi ha haver canvi de Govern a l’Ajuntament de la Palma, entrant a governar LPS, 
i presidit per Xavier Gonzalez. El juliol de 2007 es va rebre un informe per part del Departament 
d’Urbanisme de la Generalitat que, en darrera instància, és l’única administració que té la potestat per 
autoritzar aquest tipus d’operacions urbanístiques. En aquest informe, el Departament d’Urbanisme 
desautoritzava la proposta d’ampliació del sostre d’habitatge de 93 a 295 habitatges que va signar 
l’Ajuntament l’any 2006 amb l’empresa Balma Habitat per diferents criteris justificats de caire urba-
nístic, i autoritzava un màxim de 173 habitatges.

Davant d’aquesta situació, per part del Govern municipal presidit per LPS es van iniciar reunions tant 
amb el Departament d’Urbanisme com amb l’empresa Balma Hàbitat, per poder donar compliment al 
conveni signat per aquest Ajuntament, amb els requeriments del Departament d’Urbanisme. 

Després de múltiples i infructuoses reunions amb l’empresa, aquesta decideix trencar les negociacions 
i denunciar l’Ajuntament per l’incompliment del conveni inicial que li permetia la construcció de 295 
habitatges i que, en cap cas, el Departament d’Urbanisme autoritzava. Tot i ser legal la signatura del 
conveni bilateral entre l’Ajuntament i Balma Hàbitat, des del Departament d’Urbanisme es feia palès 
que no s’havia tingut present en el moment de la signatura del conveni els seus criteris urbanístics que 
són els que havien de validar aquella operació.

Per tal de fer valer els drets adquirits en aquest conveni, l’empresa va iniciar el següent procés que es 
resumeix a continuació:

• L’any 2009 es formalitza la denuncia per part de Balma Habitat contra l’Ajuntament per in-
compliment de conveni.
• A l’abril de 2010 es desestima aquesta denúncia per part de l’Ajuntament, per decret. 
• Immediatament, Balma Habitat interposava una demanda al jutjat contenciós administratiu 
núm. 12 de Barcelona, per incompliment del conveni.
• El gener de 2013 es desestima per part d’aquest jutjat la demanda interposada per Balma 
Habitat.
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Patrimoni - Cultura
Memòria digital de la Palma

Des de la Regidoria de Cultura hi ha la voluntat de crear un arxiu digital de fotografies relacionades 
amb el municipi i els seus ciutadans, la Memòria digital de la Palma de Cervelló. Es tracta d’un 
projecte ambiciós i alhora senzill, que demana la col·laboració dels palmarencs i les palmarenques 
que vulguin contribuir a recuperar la història del nostre poble. Perquè hi ha imatges que expliquen 
moltes coses.

La presentació del projecte es va fer el 24 de maig 
a la Biblioteca Municipal de la Palma, i ja són força 
famílies les que s’han ofert a col·laborar-hi. Si teniu 
fotografies interessants per a la història col·lectiva de 
la Palma i voleu compartir-les, ara és el moment.

Gràcies a un pla d’ocupació s’ha pogut contractar un 
tècnic auxiliar d’arxiu per fer la tasca de digitalitza-
ció i descripció de les imatges, seguint els estàndards 
arxivístics. Un cop digitalitzades, les fotografies són 
retornades als seus propietaris.

Els objectius d’aquesta iniciativa són preservar i di-
fondre les imatges de la vida al nostre poble. Evitar 
que es perdin, contextualitzar-les i explicar-les, en un 
projecte col·laboratiu molt engrescador i de gran valor. 
Entre tots i totes farem memòria.

Referent: Esther Ximénez
Telèfon: 93 672 06 95
Correu electrònic: bibliolapalma@diba.cat

• Balma Habitat recorre aquesta sentència. Durant aquest procés, per part de l’Ajuntament 
s’intenta arribar novament a un acord amb la propietat, i es troba amb la negativa a negociar.
• El novembre de 2015 hi ha una segona sentència, ja definitiva, del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, desfavorable a l’Ajuntament de la Palma i que estima parcialment el recurs 
de Balma Habitat, obligant l’Ajuntament a indemnitzar l’empresa amb 3.800.000 euros per 
l’incompliment del conveni bilateral.

Davant d’aquesta sentència, que és inapel·lable, es proposa per part de l’Ajuntament a l’empresa  Bal-
ma Habitat, dues propostes d’acatament d’aquesta. Ambdues són rebutjades per l’empresa.

Posteriorment, l’empresa fa fallida i l’empresa UNIMM, del grup BBVA, adquireix en subhasta els te-
rrenys de Balma Habitat i els drets corresponents de la sentència.

Davant d’aquest nou escenari, l’Ajuntament es posa en contacte amb el nou propietari per arribar a un 
acord efectiu d’acatament de sentència que sigui satisfactori per a ambdues parts. Després de més de 
6 mesos de negociació, la proposta que fa l’equip de Govern, i que es va aprovar per unanimitat en el 
ple municipal, consta dels acords següents:

• Reducció de la indemnització dels 3,8 milions d’euros a 1 milió d’euros.
• Compromís de realitzar modificacions amb relació a les càrregues urbanístiques que facin 
viable econòmicament el sector.
• Proposta d’augmentar la densitat urbanística del sector, respectant el sostre d’edificabilitat 
que manté el POUM actual.

Aquesta proposta d’acord resta a l’espera de poder confirmar-se definitivament per les dues parts i pen-
dent de ser validada pel jutge.

Urbanisme
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Camí de vianants de la Palma a Can Vidal

Des dels Serveis Tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha redactat el projecte 
d’un nou camí per a vianants i ciclistes per la connexió entre el nucli urbà de La Palma i la urba-
nització de Can Vidal. Els treballs han començat a executar-se a finals del mes de novembre de 
2017 i s’han acabat durant la primera quinzena de juliol.

Aquesta obra és molt important per al poble 
de la Palma perquè comunica d’una manera 
sostenible els dos nuclis principals del mu-
nicipi i obre una nova forma de comunica-
ció més respectuosa amb el medi ambient, 
complint una funció social important, atès 
que permet un encaix territorial de la Pal-
ma amb la resta del territori des del punt de 
vista de la comunicació viària. 

El projecte consisteix en els següents ele-
ments: 

 • Camí de vianants pavimentat de formigó in situ, de 2,50 m de pas lliure mínim, incorporant 
juntes transversals amb un ritme de separació variable entre 1,50 i 3 m.

 • Cuneta lateral amb el mateix tractament (formigó in situ) que el camí, de 0,60 m d’amplària, 
on s’incorporen els elements de drenatge i senyalització.

 • La franja de 0,50 m de via verda que separarà la carretera existent i el nou camí, es delimitarà 
amb una línia de bordons prefabricats de formigó per la banda de la carretera i el propi camí de 
formigó. 

 • Tractament vegetal dels talussos adjacents, considerant primordial reduir al màxim l’afectació 
d’aquests. Durant la propera tardor s’aplicarà una nova hidrosembra sobre els perfils de terreny.

 • La instal·lació d’enllumenat s’ha resolt amb lluminàries encastables de terra de tecnologia led, 
que proporcionarà una il·luminació mínima de seguretat per a la circulació de nit pel vial.

Tant la redacció del projecte com la licitació, l’adjudicació i la direcció de l’obra van a càrrec 
dels Serveis Tècnics de la maeixa AMB, la qual ha portat íntegrament tot el procés administratiu. 

L’import d’aquestes obres ha estat de 380.000 € IVA inclòs i està subvencionat en la major part 
per l’AMB i també per la Diputació de Barcelona.

Per tal de dotar de continuïtat al nou camí de vianants, durant les properes setmanes l’Ajuntament 
executarà al seu càrrec una connexió de vianants a través del Pont Vell fins a arribar a connectar 
amb la vorera sud de l’avinguda Catalunya.

Urbanisme
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Millores de camins rurals de la Palma

Dintre del trienni 2016-2019, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 45.500 € per 
millores a efectuar en camins rurals del municipi.

Aquest import s’ha destinat a les feines següents:

 • Obertura de la via i adequació de l’entorn del camí situat al costat de la riera de Rafamans, a 
tocar de Can Via.
 • Asfaltat parcial del camí de Ca l’Aristot des de Corbera fins als habitatges, per tal de facilitar el 
pas dels habitants de la zona i dels serveis d’emergències i d’instal·lacions.
 • Compactat i impermeabilització parcial del camí de Ca l’Aristot des de Cervelló fins als habitat-
ges, per tal de facilitar el pas dels habitants de la zona i dels serveis d’emergències i d’instal·lacions.
 • Senyalització del camí de Ca l’Aristot a l’altura dels habitatges per limitar la velocitat en aquesta 
zona.

Urbanisme

Policia Local de la Palma

La Policia Local ha realitzat el canvi d’uniformitat amb re-
lació al decret de la Generalitat de Catalunya i, més con-
cretament, de la Subdirecció i coordinació de la Policia 
Local de Catalunya, que va dissenyar la nova uniformitat i 
dona cinc anys per tal que  les policies locals facin el can-
vi. El passat mes de  juny tots els agents van ser dotats de 
la nova uniformitat, tal com es contempla a la foto. 

L’Ajuntament, mitjançant una subhasta realitzada des de 
l’ACA, va obtenir un vehicle tot terreny x-trail, per donar 
servei al municipi i s’ha destinat al departament de la 
Policia Local. El cost aproximat ha estat de 4.000 euros, 
l’operació s’ha portat a terme atès el mal estat del vehicle 
Nissan Terrano que té gairebé 300.000 quilòmetres. Amb 
aquest nou canvi es pretén reduir el consum de combustible i les avaries.

En atenció a les noves recomanacions fetes a partir dels atemptats terroristes que es van produir a 
Catalunya, el passat mes de març es va dotar la Policia Local de la Palma amb armilles antibales per-
sonalitzades per tal que els agents gaudeixin d’una major seguretat quan es pugui posar de manifest 
un potencial perill per a l’agent o per a terceres persones. 

Tots aquests canvis s’han fet amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous reptes que ens marca la societat i 
estan pensats per tal de donar un millor servei al municipi.

L’Ajuntament convoca una borsa d’agents interins per poder cobrir les possibles vacants que es pro-
dueixin dins els propers mesos a la Policia Local. Les bases  estan ja publicades. Per a més informació, 
cal mirar la pàgina web de l’Ajuntament.

Governació
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Campanya de suport als refugiats

Atenent a la gravetat de la situació de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de di-
versos municipis catalans, el 4 de setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació va convocar 
una reunió amb els ajuntaments per acordar una estratègia per donar suport juntament amb la 
Generalitat de Catalunya.  Actualment, la problemàtica continua estant en primer pla i les feines 
de coordinació segueixen vigents.

En aquest sentit, durant l’esdeveniment de la Festa x la Solidaritat que se celebra cada any al mu-
nicipi, des de l’any 2016 s’està donant suport a aquesta campanya per mitjà de diferents accions 
i projectes.

L’Ajuntament de la Palma de Cervelló és una de les moltes institucions que estan col·laborant en 
la campanya de SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA, 
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA.

El suport i la col·laboració que s’estan duent a terme són i han estat els següents:

• suport en la difusió i conscienciació de la problemàtica existent
• suport econòmic al Fons Català de Cooperació
• suport al col·lectiu de la Campanya de suport als refugiats amb l’ajut logístic que necessiten per 
a les seves activitats o bé programant accions conjuntes com les xerrades organitzades
• adhesió al programa de l’AMB “Tenim drets, teixim llibertats”

El programa “Tenim drets, teixim llibertats” 
iniciat l’any 2017 ha estat un gran impuls 
per a aquesta acció conjunta de suport.

L’any 2018 s’han portat a terme al municipi 
de la Palma dos tallers amb el Casal de la 
Gent Gran i un taller al Punt Jove la Palma. 
La cloenda del programa va ser el passat 5 
de maig, quan un grup de vint persones de 
la Palma van participar en l’acte final que 
es va celebrar a la platja de la Nova Icària, 
juntament amb gent dels altres nou munici-
pis adherits.

Solidaritat i Cooperació

Posada a punt de la piscina d’estiu

Com cada any i tal com ens marca el decret de piscines, s’ha de fer el buidatge i la posada a punt 
de la piscina d’estiu. Són moltes les tasques que s’hi han de programar, i és per això que, dos mesos 
abans d’obrir-la al públic, es comencen les feines de manteniment.

Buidar-la, netejar-la, arreglar-ne els desperfectes, fer vorada, comprovar-ne la maquinària i si cal 
arreglar-la, sistema de filtració, recirculació, de dosificació dels productes, etc.

Finalment, mig mes abans d’obrir, l’omplim d’aigua i comprovem tot el sistema, calibrem les sondes 
de dosificació, pintem i arreglem la zona de platja, tallem gespa, xiprers, etc.

Aquest estiu, la temporada de piscina anirà des de l’1 de juny fins al 2 de setembre i els preus dels 
abonaments i entrades puntuals són els mateixos que les temporades anteriors: entrada d’adult, 4,5 
€; entrada infantil, 4 €; entrada de gent gran, 2 €; abonament d’adult, 60 €; abonament infantil, 50 
€; abonament de gent gran, 20 €; i T10, 40 €. 

Esports



Servei Local de Català

Sempre és pràctic de recordar que els ciutadans de la Palma podem disposar del Servei Local de Català 
per a tot allò que estigui vinculat amb la nostra llengua:

• Cursos per a adults per proporcionar els coneixements necessaris tant per parlar el català com 
per escriure’l correctament. Aquests cursos es corresponen amb els nivells dels certificats oficials ho-
mologats per la Generalitat de Catalunya i amb els del Marc europeu comú de referència (A2, B1, B2, 
C1 i C2).

• Informació de les diverses modalitats d’ensenyament que ofereix el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, ja sigui mitjançant cursos presencials o en línia.

• Resolució de dubtes lingüístics per telèfon.
• Revisió de textos gratuïtament, tant si són de caire administratiu, comercial o personal, com si 

provenen d’una empresa, d’un establiment comercial o d’un particular.
• Participació en el programa del Voluntariat per la llengua per mitjà d’una parella lingüística entre 

un voluntari i un aprenent que es vulgui llançar a parlar en català.
• Informació dels diversos recursos lingüístics que hi ha a l’abast de tothom perquè, ja sigui en línia 

o per mitjà de publicacions, es pugui millorar el català que fem servir.
• I difusió de campanyes per sensibilitzar que l’ús del català és possible en qualsevol situació.

Màrius Serra a la Palma amb motiu de l’any Fabra

Els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic 
català més il·lustre i els 100 de la publicació de la 
seva Gramàtica catalana s’estan celebrant arreu de 
Catalunya amb un gran nombre d’activitats de tota 
mena: conferències, documentals, espectacles, pu-
blicacions, etc.

A la Palma també hem volgut retre homenatge a 
l’il·lustre filòleg i vam aprofitar la festa de cloenda 
dels cursos de català i del VxL per recordar-lo amb 
una mostra de la seva bibliografia. El 14 de novem-
bre, l’escriptor i filòleg Màrius Serra farà una con-
ferència commemorativa oberta a tota la població.

Normalització lingüística
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Gent Gran
La Gent Gran de la Palma comparteix experiències
Una de les necessitats que tenim quan ens fem grans i que ens enri-
queix més és compartir experiències. Aquest curs, des de l’Ajuntament, 
s’ha promogut l’intercanvi d’experiències de la gent gran. Així, s’ha ini-
ciat un projecte d’intercanvi amb dos municipis: Avinyonet i Santa Fe.  
Cada municipi acull durant un dia els altres dos, els convida a esmor-
zar, els ensenya el poble i organitza un dinar entre tots els participants. 
Això fa que puguin aprendre sobre què fan i com s’organitzen, i conèi-
xer i enriquir-se d’altres realitats semblants a les seves. Vam començar 
visitant Avinyonet i l’experiència va ser molt enriquidora. El pròxim mes de novembre, Avinyonet i Santa 
Fe ens visitaran a nosaltres.  Una altra experiència molt enriquidora que han viscut les dones grans va 
ser una visita als alumnes de l’escola El Solell el 8 de març, Dia de la Dona, on van poder compartir 
les seves dificultats a la vida pel fet de ser dones. També cal comentar la participació en el Fira Gran 
per celebrar els 15 anys del projecte de dinamització de la gent gran de la Diputació de Barcelona, 
del qual la Palma forma part. Aquest acte es va organitzar a Sant Quintí de Mediona el dissabte 30 de 
juny, amb més de 300 persones grans de diferents municipis, i la jornada va consistir en una visita al 
poble, mostres d’activitats, xerrades, estands i un dinar. 



Renovació maquinari Punt TIC- 
Aula Pasqual Ollé
S’ha renovat el maquinari del Punt TIC, amb un 
equipament subministrat per la Generalitat de Ca-
talunya en el marc del projecte Xarxa Punt TIC. 

El nou maquinari, instal·lat des del dia 11 de juny 
de 2018, està configurat exclusivament amb pro-
gramari lliure i disposa d’unes infraestructures ho-
mogènies i adients a les necessitats actuals dels 
Punts TIC, com una més gran rapidesa, practicitat 
i agilitat.

El repte és impulsar els serveis dels Punt TIC-Au-
la Pasqual Ollé i dels tres serveis municipals als 
quals dona cobertura:

• Aula d’autoformació: la capacitació digital dels 
ciutadans, formacions a 
mida i cursos en línia.
• Servei local d’ocupa- 
ció: la recerca de feina i 
ocupabilitat.
• Punt Jove la Palma: 
l’accés lliure a la tecno-
logia, cerca d’informació 
i formació en línia.
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Festes

Festa Major de Sant Isidre 2018

Noves tecnologies

Administració electrònica

L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor per a 
l’administració local la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, sobre transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern segons la qual les 
administracions locals han de transmetre al ciu-
tadà la informació necessària perquè pugui en-
tendre i avaluar la gestió de les administracions 
locals i així afavorir-ne la participació.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Palma dis-
posa, en el seu web, del portal de transparència 
on els ciutadans poden accedir a diferents tipus 
d’informació pública ja que incorpora un cerca-
dor que permet un accés ràpid, fàcil i compren-
sible a la informació.
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Neixen dues comissions a l’AMPA
Comissió Escola-institut

La Comissió Escola-institut s’ha creat amb l’objectiu 
d’estudiar la viabilitat i la conveniència de convertir 
l’actual escola en una escola-institut. D’aquesta ma-
nera es vol treballar així per El Solell que voldríem en 
un futur. A la comissió hi ha gairebé trenta persones 
implicades que han començat a fer feina organit-
zant-se en grups de treball.

Els quatre objectius que la comissió s’ha fixat per a 
aquest estiu són: coordinar-se amb dues AMPA que 
han aconseguit la creació d’escoles-institut als seus 
centres, fer un primer contacte amb els Serveis Terri-
torials del Baix Llobregat conjuntament amb la Regi-
doria d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Palma, i 
començar a treballar conjuntament amb l’equip di-
rectiu de l’escola El Solell.

Comissió de Mobilitzacions

D’altra banda, la Comissió de Mobilitzacions s’ha 
creat amb l’objectiu de poder recollir informació amb 
relació a diversos aspectes del model d’escola actual 
i dels recursos que s’hi dediquen, per treballar-la i 
oferir-la a la comunitat educativa amb la voluntat de 
fomentar-ne l’esperit crític.

En el debat que pretén dur a terme aquesta comissió 
hi tenen cabuda des de la plataforma Som Escola, 
que aglutina més de quaranta entitats i sindicats per 
defensar el model d’escola catalana, fins a propostes 
i reivindicacions que ens arriben de la FaPaC (Fede-
ració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya), així com d’altres temes socials de caràc-
ter més transversal.

VULL PARTICIPAR-HI!

Les comissions s’organitzen per mitjà de llistes de 
correu electrònic i són obertes a qualsevol soci o sò-
cia de l’AMPA que vulgui participar-hi. De fet, es 
pretén fer públiques totes les convocatòries i actes. 
Si esteu interessats o interessades a implicar-vos-hi, 
només cal que ho feu saber i us inclouran en la co-
missió que vulgueu.

La veu de les entitats

AEB La Palma
“Cada dia és el primer dia”. Aquesta frase la va 
pronunciar Jeff Bezos, el fundador d’Amazon, 
i significa que per triomfar i fer avançar els 
nostres projectes cal posar la mateixa energia 
que el primer dia. I així ho hem fet a AEB La 
Palma.

En el nostre primer any d’existència hem vol-
gut tornar al poble allò que és seu: un club de 
bàsquet integrador, amb valors i per a la gent 
d’aquí. Des d’un primer moment vam decidir 
que tot allò que faríem seria en pro de la gent 
de la Palma de Cervelló, per tal que pugueu 
estar orgullosos del vostre club de bàsquet.

L’estiu passat vam muntar un torneig de bàs-
quet en què van participar més de 120 per-
sones i on tothom es va endur algun premi a 
casa. Amb l’energia positiva del casal vam co-
mençar la temporada amb quatre equips i més 
de 45 jugadors: un sènior, un cadet, un mini i 
un femení. La temporada ha estat tot un èxit, 
els nens i nenes s’ho han passat molt bé i han 
pogut gaudir d’un ambient constructiu en què 
han après basquetbol però, sobretot, valors hu-
mans.

De cara a aquest estiu hem cregut que havíem 
d’oferir un servei més al poble i hem muntat el 
Casal d’Estiu de Bàsquet.

Tot i això, esperem que la pròxima tempora-
da puguem continuar creixent com ho hem fet 
fins ara i amb la mateixa actitud: 

“Cada dia és el primer dia”.

1, 2, 3, LA PALMA!
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ACEP
Del 19 a 25 de març es va celebrar la 2a Se-
tmana del Comerç a la Palma, promoguda pel 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Ge-
neralitat de Catalunya, i que agrupa activitats i 
campanyes  promogudes per totes les associa-
cions de Comerciants i Empresaris d’arreu de 
Catalunya.

Enguany, a la Palma i des de l’ACEP-Associa-
ció de Comerciants i Empresaris de la Palma, 
es va organitzar una sessió de coaching, “Fem 
Poble Fem Comerç”, dirigida per Jordi Andu-
cas. També es va celebrar l’Assemblea General 
d’Associats de l’ACEP en la qual, a banda dels 
punts de l’ordre del dia habituals, es van lliurar 
detalls als associats que enguany van celebrar 
el 25è aniversari de l’obertura del seu establi-
ment.

Es va incloure en aquesta setmana l’activitat so-
lidària de “Polseres Candela”, que recapta fons 
per a la investigació del càncer infantil per a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. Es van vendre 
més de 600 polseres entre algunes de les boti-
gues associades i es van recaptar 1.876 €. Des 
de l’ACEP manifestem el nostre agraïment a to-
tes les persones que hi van col·laborar.

Hem iniciat la campanya d’estiu anomenada 
“Aquest estiu, omple’t de la Palma i viatja a Pa-
rís”, entre tots els clients dels comerços adhe-
rits. El 15 d’agost es farà el sorteig del premi.

Societat Aliança Palmarenca
La Societat Aliança Palmarenca ha dut a 
terme en el que portem d’any 2018 un 
bon grapat d’activitats, bé pròpies, bé en 
col·laboració amb altres entitats del poble, 
bé cedint el nostre teatre i les instal·lacions 
annexes a qualsevol entitat que ha volgut fer 
alguna activitat.

Hem arribat a acords amb la productora 
d’espectacles MPC per a la representació 
de diversos dels seus espectacles (Jordi LP, 
Mag Selvin, Víctor Parrado, Godoy...). També 
ens hem afegit a convenis subscrits pel nos-
tre Ajuntament per a la representació d’obres 
teatrals, concerts d’òpera i d’altres. Aquests 
dos acords continuaran en el segon semestre 
d’enguany.

També hem acollit xerrades, presentacions de 
llibres, projecció de pel·lícules i concerts de 
cant coral. 

De fa poc tenim operativa la nostra pàgina 
web: aliançapalmarenca.cat 

Trobareu informació actualitzada de totes les 
activitats que farem properament i un recull 
de les darreres que hem fet.

Ha estat possible gràcies al suport de la Kon-
fraria de la Vila del Pingüí de la Palma.

És la nostra voluntat mantenir una programa-
ció continuada, adreçada a tota mena de pú-
blic i de qualitat, i és per això que comptem 
amb el vostre suport i assistència als diferents 
espectacles.

La veu de les entitats
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Club Vòlei la Palma 
Finalitzada la temporada 2017-2018 no podem 
fer res més que donar les gràcies. 

Gràcies a les jugadores i als jugadors per la feina 
feta setmana a setmana.

Gràcies a les famílies per la confiança i la 
col·laboració.

Gràcies a l’Ajuntament de la Palma per creure en 
el nostre projecte i donar-li suport.

Gràcies a totes les persones i empreses que apos-
ten per fer viable un projecte com el nostre.

Aquesta aposta, ja sigui en forma de col·laboració 
o bé de patrocini, ens ajuda a tirar endavant any 
rere any, agafa més rellevància, importància i, 
òbviament, també complexitat.

El club continua creixent i aquesta temporada 
torna a tenir un nombre rècord de jugadores i 
jugadors, un total de 92.

Valors: RESPECTE. Probablement un dels valors 
més importants que es poden aprendre per mitjà 
de l’esport.

La veu de les entitats

Si voleu publicar la vostra opinió, con-
sulta, dubte o suggeriment a la revista 
municipal, tant com a particular com 
a entitat, envieu els vostres articles al 
correu-e:
lapalmatv@diba.cat, o feu arribar 
l’escrit en format word a les depen-
dències municipals.

Breus

Nou equipament a la Biblioteca

2n concurs de fotografia
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Breus

Visita de la coral argentina Coralía del Viento

Del divendres 29 de juny al diumenge 1 de juliol, la Palma va rebre la visita dels membres 
de la coral argentina Coralía del Viento. La trentena de cantaires argentins es van allotjar, 
majoritàriament, a les cases dels veïns i veïnes del municipi; alguns, però, es van haver 
d’allotjar en hotels del voltant. 

Aprofitant la seva participació en el 53è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANT CORAL DE 
BARCELONA, on van assistir-hi per realitzar tallers i oferir diferents concerts, el Grup de 
Cantaires la Palma els va convidar al concert d’estiu que es va fer el diumenge 1 de juliol 
al teatre de l’Aliança Palmarenca.

L’agrupació està integrada per cantants de General Deheza, General Cabrera, Vicuña Mac-
kena, Ucacha, Hernando, Elena, Berrotarán, San Basilio i Adelia María.

El divendres 29 de juny a la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, se’ls va do-
nar la benvinguda oficial per part de 
l’alcalde de la Palma, Xavi González, 
qui, aprofitant l’avinentesa, els va ob-
sequiar amb una de les plaques com-
memoratives que es van regalar en 
l’anterior edició de la FiraCava de la 
Palma, amb xapes de les entitats mu-
nicipals i dels llocs més emblemàtics 
del municipi, amb una ressenya tex-
tual personalitzada; per la seva ban-
da, el director de la coral argentina 
va obsequiar l’alcalde amb productes 
típics de la terra i un mate.
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Hi som per ajudar
Els regidors, tant si som al Go-
vern com a l’oposició, tenim sem-
pre la responsabilitat d’ajudar 
l’Ajuntament. Això no significa 
necessàriament estar d’acord amb 
el Govern, sinó que, amb la infor-

mació de què disposem, hem de poder fer pro-
postes constructives i al mateix temps controlar 
la gestió municipal. Des de l’oposició, aquest 
ha estat el nostre estil i la nostra tasca durant 
aquests darrers anys. 

Per això, en el Ple d’aquest mes de juliol, hem 
donat suport a una proposta no tancada del Go-
vern municipal per intentar que el nostre Ajun-
tament no hagi de fer front a una sentència en 
ferm del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya que obliga la Palma a pagar 3.800.000 
€ a l’empresa que en el 2006 havia adquirit els 
terrenys de Ca n’Ollé. L’actual govern va decidir 
no complir el conveni amb l’empresa i aquesta 
denuncià el consistori, començant un procés ju-
dicial que ha durat més de 12 anys. 

La proposta consisteix a acceptar el mal menor 
de pagar 1 milió d’euros a aquesta empresa i per-
metre el desenvolupament de Ca n’Ollé, tal com 
preveu la planificació urbanística aprovada el 
2012.  Es tracta, només, d’una opció plantejada 
pel Govern en el darrer moment, com a possibili-
tat molt inconcreta, ja que depèn de la voluntat 
de la propietat privada de Ca n’Ollé, si ho ac-
cepta o no ho accepta. Realment, la diferència 
respecte al projecte inicial és tan gran com per 
justificar haver hipotecat el poble per més de 15 
anys?

Aquesta ha estat per a nosaltres una decisió di-
fícil, perquè hem arribat fins aquí per la pèssi-
ma gestió de l’alcalde i dels seus regidors. Seria 
d’ineptes carregar la responsabilitat o les culpes 
del sector de Ca n’Ollé a qualsevol equip an-
terior. És de la més absoluta mediocritat haver 
acabat amb una sentència en contra i no haver 
negociat un acord. I és francament preocupant 
que, a hores d’ara, el Govern municipal encara 
cregui que la responsabilitat d’aquesta situació 
no és exclusivament seva i de ningú més. Aques-
ta incapacitat d’anàlisi i d’autocrítica del Govern 
actual potser explica que encara hi hagi oberts 
conflictes judicials més greus i amb sentències 
contràries, fruit exclusivament també de la seva 
pèssima gestió municipal. 

En tot cas, ara i sempre, el nostre grup municipal 
és aquí per ajudar. I tant de bo que en el futur 
pugui ser-hi per canviar les coses en positiu. 

Opinió política

Les coses, a vegades, po-
den acabar bé
La saviesa popular (o el sentit 
comú anglès per als més cosmo-
polites) ja ens avisa que les coses 

quan comencen malament, gairebé sempre acaben 
malament.

L’abril del 2006,  l’aleshores alcalde de La Palma,  
el Sr. Josep Mª Llop, en plena eufòria urbanística, 
va signar un conveni urbanístic amb l’empresa Bal-
ma Habitat, SA, pel qual augmentava el nombre 
d’habitatges del sector de Can Ollé: en concret de 
93 habitatges es passava a 295 habitatges. No hi 
havia cap motiu social que justifiqués l’increment. 
El conveni se signava d’amagat just en el moment 
en què s’endegava un procés de participació per 
definir el futur del municipi amb el nou POUM. 
Continuem malament. El conveni es feia amb una 
empresa que, en aquell mateix moment, estava ne-
gociant la compra dels terrenys. És a dir, que enca-
ra no tenia la titularitat dels terrenys perquè, si no 
hi havia conveni, no hi havia compra de terrenys, 
o si més no, no hi havia compra pel preu acordat. 
Tracte de favor?. Continuem malament.

A canvi del conveni, l’Ajuntament rebia 1.500.000 € 
i disposava anticipadament dels terrenys per fer 
l’ampliació de l’escola. Aquest era i és un bon 
acord del conveni.

Al juliol de 2007, la Generalitat de Catalunya tom-
bava el conveni i no permetia posar més de 173 
habitatges en el sector. Aquest gest, significava 
el començament de les negociacions i d’un con-
tenciós amb els nous propietaris que es van sentir 
enganyats i que, en cap moment, van voler renun-
ciar als 295 habitatges que els atorgava el conve-
ni. Algú pot explicar com es pot signar un conveni 
urbanístic sense el vistiplau de la Generalitat, que 
és qui els acaba validant i aprovant? Continuem 
malament.

Després d’unes primeres sentències favorables a 
les tesis de l’Ajuntament, arriba el darrer recurs 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
condemna l’Ajuntament a retornar la quantitat 
d’1.500.000 € i els terrenys lliurats anticipada-
ment; tot plegat, 3.800.000 €. Continuem mala-
ment i, aquest cop, molt.

En tot aquest temps, s’obre la porta a negociar i 
oferir-los de retornar 1.000.000 € i d’agilitar la tra-
mitació urbanística dels terrenys, a canvi de con-
donar la sentència  i renunciar als 295 habitatges, 
mantenint els 173 aprovats actualment. Alguna 
cosa comença a anar bé.

Mentrestant, algú ens podria explicar per què es va 
signar el conveni, qui en va sortir beneficiat, quin 
paper jugaven els venedors dels terrenys o per què 
es va pel darrere mentre s’obria un procés partici-
patiu, ha decidit plegar de la política municipal i 
ens hem quedat sense respostes. Alguna cosa con-
tinua anant malament.
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ERC la Palma
En el darrer ple municipal, ce-
lebrat el 13 de juliol, es va de-
batre una Proposta de Conveni 
que afectava a Ca n’Ollé.

L’edificació de Ca n’Ollé es va gestar sota el go-
vern de CiU, però ha estat gestionada sota les 
tres legislatures de LPS.

Una sentència ferma del TSJC obliga 
l’Ajuntament a pagar al BBVA 3,8 M€ en con-
cepte d’indemnització per aquell projecte no 
realitzat. Durant deu anys, LPS no ha sabut 
negociar aquell afer heretat i s’ho ha jugat tot 
a una absolució que no ha arribat ni arribarà 
mai. Aquesta aposta ha suposat pagar 72.000 € 
anuals al senyor que en portava els tràmits. Ara 
no hi ha ni el senyor, ni els diners!

Durant el mes de juliol s’ha negociat una pro-
posta d’acord municipal per tal d’intentar aturar 
aquesta sentència. En aquest acord es proposa 
al BBVA construir 183 habitatges i rebre 1 M€ 
enlloc dels 3,8 M€.

ERC no va viure les causes d’aquesta sentència, 
però sí que hi és en les conseqüències. Per això 
no hem mirat cap a un altre costat i ens hem 
corresponsabilitzat en aquesta acord acceptant 
la Proposta de Conveni juntament amb la res-
ta de partits municipals i marcant les següents 
condicions:

    - Que el 10% dels habitatges es destini a ús 
social de joves i gent gran 

    - Que el 10% dels locals comercials passin a 
ser de titularitat municipal

    - Assumir aquest 1 M€ en forma de crèdit a 
15 anys i no fer causa política del deute

Des d’ERC ens hauria agradat que fos la ciu-
tadania qui tingués l’última paraula sobre una 
decisió tan rellevant perquè aquest ha estat i 
serà el nostre compromís polític, però havíem 
d’afrontar la realitat existent. Ara, no podíem 
emparar-nos dient que no hi érem quan es va 
oferir a “Balma Habitat” allò que no es podia 
portar a terme, o que no hem tingut res a veure 
amb l’escassa capacitat negociadora de LPS per 
evitar arribar a la situació actual. Cal ser corres-
ponsables i ERC fa tres anys que a la Palma ho 
és.

Si ERC arribés a tenir la responsabilitat de pren-
dre una decisió tan important com aquesta, op-
taria per convocar una consulta popular.

Bones vacances i bon estiu a tots!!!

Sentencia judicial de Can 
Ollé
Esta sentencia hace referencia al 
pago por el Ayuntamiento, de una in-
demnización de 3,8 millones de Eu-
ros a la inmobiliaria UNIM del banco 

BBVA, por el incumplimiento del convenio urbanístico 
del Plan Parcial de Can Ollé (terrenos situados a ambos 
lados de la Av Catalunya o carretera general BV2421 a 
la altura de la gasolinera).
En nuestra revista la rosa de la Palma, ya comentába-
mos que esta sentencia y alguna otra pendiente (Tras-
pasos con Cervelló y Expropiación de Can Església) 
acabarían llegando y perjudicarían a nuestro municipio, 
como así ha sido.
El referido convenio urbanístico permitía la construc-
ción de 295 viviendas, y fue suscrito entre el Alcalde 
de aquel momento de Convergència i Uníó  Sr. Josep Mª 
Llop y Balma Habitat SL .  
Tras su firma,  Balma Habitat SL cedió los terrenos de 
ampliación de la escuela el Solell y adelantó 1,5 millo-
nes de euros a nuestro Ayuntamiento. 
La Dirección General de Urbanismo de la Generalitat 
de Catalunya no aprobó el convenio, y ya con LPS en la 
Alcaldía, lo rebajó a 173 viviendas. 
La inmobiliaria Balma Habitat S.L. denunció al Ayun-
tamiento por incumplimiento de convenio. Este grupo 
hizo suspensión de pagos y uno de sus acreedores, la 
inmobiliaria UNIM del banco BBVA, compró la deuda 
por 450.000,00€.
La Sentencia Judicial nº 805/2015 de 16-11-2015, 
condena al Ayuntamiento al pago de 3.8 millones de 
Euros como indemnización por la reducción en la can-
tidad de viviendas.
A continuación se inician negociaciones entre el Ayun-
tamiento y UNIM para el pago de la deuda, fruto de 
esas negociaciones nace esta propuesta de “Convenio 
Transaccional” que fue aprobada en el Pleno Ordinario 
del pasado 13 de julio de 2018, donde todos los gru-
pos políticos votamos a favor y que esperamos se pueda 
cerrar en las próximas semanas, ya que el plazo para 
ejecutar la Sentencia está prácticamente agotado.
En ella se fija la indemnización en 1 millón de Euros, 
manteniendo la cantidad total edificable se proponen 
183 viviendas, y se simplifica el urbanismo y accesos 
de la zona de can Ollé.
Para el pago del millón de Euros, todos los grupos polí-
ticos votamos a favor de solicitar un crédito.
El PSC ya ha dejado claro que: 
1- El abono de este crédito en ningún caso puede salir 
de una subida de impuestos y sí del recorte o ahorro del 
presupuesto general municipal. 
2- Incrementar el parque de viviendas ha de hacerse 
sin sobrepasar el techo edificatorio actual y creando 
vivienda protegida (Sobre todo la destinada a nuestros 
jóvenes, mayores y familias con pocos recursos). 
3- La simplificación del urbanismo, no ha de perjudicar 
la vialidad del Municipio.

Opinió política
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Telèfons d’interès
Ajuntament de la Palma      93 672 02 02
Policia Local        639 38 61 63
Jutgat de Pau                 93 672 27 75
Registre Civil        93 672 02 02
ORGT recaptació                    93 663 19 23
CAP la Palma                      93 672 08 05
Programació de visites CAP      93 567 09 99
CAP Corbera        93 650 53 01
Serveis Socials       93 672 02 02
Aula d’Auformació       93 672 20 64
Punt Jove        93 672 20 64
Biblioteca Municipal              93 672 06 95
Poliesportiu Municipal      93 672 01 88
Camp de futbol       93 672 01 86
Casal de la Gent Gran              93 672 05 52
Escola El Solell       93 672 01 50
IES Corbera        93 688 08 64
IES Can Margarit       93 688 24 63
Llar d’infants El Patufet      93 672 08 15
Parròquia Santa Maria      93 672 00 79
Mossos d’Esquadra 
           (Sant Vicenç)      93 567 58 20
Bombers (Sant Feliu)      93 666 10 80
Aigües de Catalunya       902 195 630
  (Ofic. la Palma)   93 672 05 13
Oficina de Correus       93 672 09 21
Farmàcia        93 672 00 23
Ambulància              061
Emergències (ambulàncies, Mossos, Bombers) 112






