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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 1 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 10 DE GENER DE 2014 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 10 de gener de 2014, essent les 20:04 hores, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i 
assistits per mi, el sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els 
senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, Judith Rubio 
Obiols, Susanna Fort Mateos, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera Planas, Ma. Carmen 
Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico, i excusant la seva absència el senyor Josep M. 
Llop i Rigol. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
 
Ple ordinari número 6, de 15 de novembre de 2013 
  
2. Proposta d’acord d’aprovació provisional del pressupost municipal per a l’exercici 2014 
 
3. Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per a l’exercici 2014 i 

següents 
 
4. Modificació catàleg de llocs de treball 
 
5. Acord del ple sobre l’aprovació  provisional del Pla especial urbanístic d’implantació d’un “pitch & 

putt a la finca de Can Mascaró, promogut per Taller de Flors, S.L. 
 
6. Moció d’adhesió a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat 
 
7. Precs i preguntes 
 
   
1. Aprovació d’actes anteriors: 

 
- Ple ordinari número 6, de 15 de novembre de 2013 
 
L’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels presents. 

  
2. Proposta d’acord d’aprovació provisional del pressupost municipal per a l’exercici 
2014 
  
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PER A  L’EXERCICI 2014 
 
Vist el  projecte de Pressupost General de la Corporació i l’informe del secretari de data 29 
de desembre de 2013 per a l’exercici 2014. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment el pressupost municipal i la plantilla per a l’exercici 2014 
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 aquest termini sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta pel vot a favor dels 6 regidors de LPS i el vot 
en contra dels 4 regidors de CiU. 
  
Intervencions: Joan Gràcia defensa la proposta i comenta que no hi ha retallades ni en els 
serveis ni en les persones. Allò que es pretén és mantenir els serveis. També es mantenen 
els ajuts a les associacions locals. L’objectiu de l’any és retallar en els contractes 
externalitzats. Remarca que no hi ha increment de l’IBI. El deute també es redueix. Judith 
Menal  remarca que els ingressos per impostos pugen. Vol saber per què. Creu que tot són 
previsions i que estaria bé veure com realment es redueixen les despeses. Destaca que hi 
ha una mala gestió econòmica i prova d’això és el termini de pagament a les empreses 
proveïdores. Joan Gràcia agraeix la intervenció i respon que és un increment dels ingressos 
perquè augmenten les transferències de l’Estat lligades a l’IAE i altres impostos, no perquè 
es cobri més als ciutadans. Està d’acord que cal reduir i treballar per reduir despeses de 
contractes externs i relatius als diferents proveïdors.  
 
3. Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per 
a l’exercici 2014 i següents 
  
“PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES 
D’URGENCIA SOCIAL PER A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS 
 
“Vist que d’acord amb el que s’estableix a l’article 6.4 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, les Entitats Locals tenen capacitat per establir 
prestacions econòmiques d’urgència social, d’acord amb les competències que els 
corresponen en matèria d’assistència social primària.    
 
Atès que, als efectes de garantir la subsistència econòmica i de facilitar el compliment pels 
ciutadans de les obligacions tributàries amb aquest Ajuntament, es proposa l’establiment 
d’aquestes prestacions econòmiques d’urgència social. 
 
Atès que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 30 de la referida Llei 13/2006, de 27 de 
juliol, les prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre, entre altres, 
necessitats puntuals de subsistència, i concretament l’alimentació, la vestimenta i 
l’allotjament.  
 
Resultant que, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, les 
situacions d’urgència social son valorades pels Serveis Socials d’atenció primària de les 
entitats locals.  
 
Per tot el que precedeix, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Establir les següents prestacions econòmiques d’urgència social en relació al 
domicili d’empadronament  de la persona física sobre la qual recau l’obligació de pagar 
l’Impost sobre Béns Immobles, meritat per l’habitatge que constitueix aquest domicili, ja sigui 
per tenir la condició de contribuent, ja sigui perquè se li repercuteix per raó de la legislació 
d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius a l’habitatge: 
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- 50% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona física 

s’integri en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació 
d’atur i tenen dret al subsidi corresponent.  

- 100% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles, quan la persona física 
s’integri en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en situació 
d’atur i no tenen dret al subsidi corresponent, sempre que no siguin beneficiaris de la 
bonificació prevista a l’article 5.3 de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns 
Immobles, ja que en aquest cas l’ajut serà del 75% de la mateixa quota. 

 
Als efectes de ser beneficiari d’aquestes prestacions, els interessats hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 

- Certificat d’inscripció als serveis públics d’ocupació amb una antiguitat superior a 2 
mesos  

- Declaració jurada de no percebre cap altra renda llevat de la prestació per atur 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se durant l’any pressupostari.   
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, pels Serveis Socials de l’Ajuntament es 
realitzarà una valoració conjunta que es resoldrà per acord de la Junta de Govern Local.  
 
SEGON.- Es concedirà un ajut a les famílies monoparentals equivalent a la bonificació de 
les famílies nombroses a l’Impost sobre Béns Immobles, en els termes de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de l’impost. 
 
La sol·licitud per obtenir aquest ajut tindrà el mateix contingut que la que cal presentar per 
obtenir la bonificació fiscal de les famílies nombroses. Aquest ajut serà compatible amb 
l’altre que es preveu en aquest acord. 
 
TERCER.- Es concedirà un ajut equivalent al 50% de la quota de la taxa d’escombraries al 
llogater d’un habitatge que sigui major de 65 anys, pensionista, membre d’una família 
nombrosa o família monoparental, o que tingui una minusvàlua reconeguda de com a mínim 
el 60%, quan estigui empadronat en aquest habitatge. 
 
A aquests efectes, caldrà expressa sol·licitud per part de l’interessat, el qual haurà 
d’acreditar aquesta condició mitjançant la presentació de la següent documentació: 
 

- Document públic acreditatiu de l’edat, en cas de ser majors de 65 anys 
- Carnet oficial de pensionista, en cas de tenir aquesta condició 
- Carnet oficial expedit per l’Administració competent en cas de ser titular de família 

nombrosa. 
- Certificat emès per l’òrgan competent on consti el grau de minusvàlua reconegut. 
- Contracte de lloguer, o altre document, on consti la repercussió en el llogater de la 

taxa. 
 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes 
que es pugui liquidar la taxa. 
 
La sol·licitud de l’ajut de la taxa corresponent a cada any s’haurà de fer abans del 30 de 
setembre del mateix any.  
 
QUART.- El conjunt dels ajuts previstos en aquest acord en unió a altres bonificacions no 
podrà superar la quota líquida d’aquest de l’impost corresponent. Aquests ajuts es 
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concediran mentre hi hagi partida adequada i suficient en el corresponent pressupost de 
despeses.  
 
Aquesta aplicació és la 230.480.00 i el seu import és de 32.714 euros. El límit vindrà 
determinat per l’aplicació pressupostària i no pel nivell de vinculació jurídica dels crèdits. 
 
El pagament dels ajuts es realitzarà per compensació o devolució de les quantitats pagades 
com a tribut. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord tindrà efectes a partir que es trobi vigent el pressupost municipal 
per a l’exercici 2014 i en el seu estat de despeses consti una aplicació pressupostària que 
contingui crèdit disponible, adequat i suficient per atendre les obligacions derivades 
d’aquestes prestacions econòmiques. 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord al tauler d’edictes municipal, al web municipal i al Butlletí 
Oficial de la Província.” 
 
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels regidors presents.  
 
Intervencions: Francesc Cortés diu que la proposta va dirigida a ajudar a aquelles famílies 
que tenen dificultats econòmiques. Són ajuts lligats als impostos locals, entre ells IBI i 
escombraries. Els beneficiaris són les famílies nombroses, monoparentals, aturats i gent 
gran. 
  
 
 
4. Proposta d’acord de modificació del catàleg de llocs de treball 
  
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEC DE LLOCS DE TREBALL 
 
Vist que el Decret 579/2013, de 16 de setembre, d’aprovació de la Nova Organització 
Administrativa (NOA) municipal, quant a l’estructura dels llocs de treball municipals i 
l’assignació de funcions als llocs, 
 
Vist que aquest Decret preveu la modificació del primer Catàleg de Llocs de Treball, el qual 
va ser aprovat pel Ple el dia 27 de gener de 2012, i que aquest Catàleg és l’eina transitòria 
per definir els llocs i assignar-los els complements retributius. 
 
Atès l’informe emès en data 2 de gener de 2014 pel cap de la Policia Local, Jordi Anducas 
Benedi, i subscrit també pel regidor de Convivència i Seguretat, David Serlavós Serra, en el 
qual es deixa constància de la necessitat de retribuir amb 100 euros mensuals els agents de 
carrera de la Policia Local pel fet de portar armes de foc, i recollir-ho com a complement 
específic. 
 
Atès l’informe emès en data 2 de gener de 2014 pel regidor de Convivència i Seguretat, 
David Serlavós Serra, en el qual es recull la necessitat d’augmentar el salari base del lloc de 
treball de peó de la brigada d’obres i serveis número 2 per quant s’han especialitzat les 
seves tasques, concretament d’obres de reparació en tot el municipi. 
 
Per tot el que precedeix, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Modificar el Catàleg de Llocs de Treball en els següents termes: 
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U.- Adequar el contingut funcional i distingir la denominació del lloc de la plaça  d’adscripció 
segons el Decret 579/2013, de 16 de setembre, d’aprovació de la Nova Organització 
Administrativa (NOA) municipal. 
 
Dos.- Modificar l’import corresponent a la plaça de sergent i les places d’agent de policia 
local per un import per a cadascun d’ells de 1.200 euros anuals pel fet de portar armes de 
foc, i recollir-ho en el complement específic. 
 
Tres.- Modificar el salari base del peó de la Brigada d’obres i serveis número 2, per quant 
aquest lloc de treball s’ha especialitzat en les seves tasques, concretament d’obres de 
reparació en tot el municipi. 
 
SEGON.- Aquest acord tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
TERCER.- Adjuntar com a annex a la proposta el Catàleg modificat, amb la denominació 
“Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. Modificació gener 
2014” 
 
SISÈ.- Publicar aquest acord conjuntament amb el Catàleg modificat al tauler d’edictes 
municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta pels vots a favor dels 6 regidors de LPS i el 
vot en contra dels 4 regidors de CiU. 
  
Intervencions: L’alcalde diu que s’està treballant en reorganitzar el funcionament del 
personal. S’ha fet un decret i ara es retoca aquest document. Judith Menal diu que votaran 
en contra per la política general de personal de l’Ajuntament. Diu que es fa una mala gestió. 
No tenen res en contra de la retribució del personal. 
 
5. Acord del Ple sobre aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’implantació 
d’un “pitch & putt” a la finca de Can Mascaró, promogut per Taller de Flors, S.L. 
 
“ACORD DEL PLE sobre l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’implantació 
d’un “pitch & putt” a la finca de Can Mascaró, promogut per Taller de Flors, S.L. 
 
 
MOTIVACIÓ 
 
PRIMER.- El dia 20 de maig de 2011, la mercantil Taller de Flors, S.L. va sol·licitar a 
l’Ajuntament l’aprovació d’un Pla especial urbanístic d’implantació d’un “pitch & putt” a la 
finca de Can Mascaró. Consta a l’entrada 1131 del registre general municipal. 
 
SEGON.- El dia 12 de juliol de 2013, el ple municipal va aprovar inicialment el pla esmentat, 
després de la incorporació de diverses esmenes indicades per l’Ajuntament. 
 
TERCER.- En unitat d’acte amb l’aprovació inicial, es va disposar sotmetre el procediment a 
informació pública. 
 
Durant la informació pública únicament es va rebre una al·legació formulada per l’advocada 
Dolors Alegre Santamaria, en representació de diversos germans Elias Sospedra, la qual 
consta a l’entrada 2438 del registre general municipal del dia 8 d’octubre de 2013 i que va 
ser presentada per correu certificat administratiu el dia 2 anterior. 
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Aquesta al·legació sosté que el Pla especial és nul per qualificar de privat un camí públic 
que dóna accés a la seva finca. Subsidiàriament, demana que es garanteixi un accés a la 
finca en els termes actualment existents. 
 
L’al·legació sobre la validesa del pla no pot ser estimada en base a les consideracions 
següents: 
 
Primera. Al planejament urbanístic vigent no consta que el camí que s’esmenta es trobi 
qualificat com a sistema, per la qual cosa, tampoc no es produeix cap canvi de qualificació 
per mitjà del pla. 
 
Segona. La sol·licitant no aporta cap prova de la titularitat pública del camí. Altrament, als 
arxius municipals consta la Sentencia número 45 dictada per la Secció Quarta de la Sala 
Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona, en resolució del rotlle d’apel·lació 211-86, de la 
qual fou ponent la magistrada Celsa Pico Lorenzo, referida a un interdicte que es va 
plantejar precisament sobre el camí en qüestió. Tot i que aquesta Sentència no emet un 
pronunciament sobre la propietat de la finca, donada la naturalesa de l’acció que coneix, sí 
que declara al seu fonament jurídic cinquè i com a raó decisòria una afirmació, que és aquí 
plenament compartida, i que permet sostenir el caràcter no públic del camí esmentat, als 
efectes que resulten transcendents quant a l’aprovació del pla especial, i sense que 
l’Ajuntament emeti cap pronunciament sobre propietat: 
 
No puede efectuarse idéntica afirmación que la hecha en el razonamiento anterior” (en el 
qual es declarava la condició pública d’un altre camí que també era objecte del litigi) “ 
respecto al “Camino de Can Vidal a Can Mascaró”, ya que, de la propia documentación 
aportada por una y otra parte, y del hecho evidente que dicha vía une o comunica dos 
heredades de propiedad privada, no se desprende la cualidad indubitada de pública de la 
vía, sino que la misma, pese a que hayan podido pasar durante cierto tiempo los vecinos de 
la localidad, ha venido siendo a lo largo del tiempo disfrutada por el titular de la finca en la 
que se ubica (…). 
 
Sí que es considera adient, pel contrari, estimar l’al·legació consistent en excloure de l’àmbit 
del pla la part necessària i imprescindible per permetre el pas actual a la finca; alteració 
aquesta que no afecta per a res la funcionalitat del camp de golf, d’una banda, i de l’altra, 
permet l’accés a una finca que es troba tota ella envoltada per la matriu a partir de la qual es 
genera la nova instal·lació. Aquesta previsió es troba incorporada a l’instrument que 
s’aprovarà provisionalment.  
 
QUART.- També en unitat d’acte amb l’aprovació inicial, es va disposar sol·licitar informe als 
organismes afectats, en els termes següents: 
 
U. Per mitjà dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat  
 
- Oficines Territorials d’Acció i Avaluació Ambiental / Oficina de Medi Ambient 
 
- Direcció General de Carreteres 
 
- Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme 
 
- Direcció General de Transports i Mobilitat   
 
- Subdirecció General de relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures Viàries  
 
- Direcció General de Polítiques Ambientals 
 
- Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) 
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- Institut Geològic de Catalunya 
 
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
 
- Agència Catalana de l’Aigua 
 
- Agència de Residus de Catalunya  
 
Dos. Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
Tres. Al Departament de Benestar Social i Família.  
 
Quatre. A la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Cinc. A la Diputació de Barcelona 
 
Sis. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona  
 
Set. A la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(Jefatura Provincial de Barcelona). 
 
D’aquests informes s’han rebut els següents: 
 
Núm. Ordre Núm. 

RGE 
Data RGE Òrgan autor 

1 1160 13/05/2013 Ministeri de Foment 
2 2306 20/09/2013 Subdirecció General de relació amb les 

Empreses Gestores d’Infraestructures 
Viàries 

3 2334 25/09/2013 Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
4 2396/2617 01-24/10/2013 Ferrocarrils de Generalitat de 

Catalunya 
5 2423 04/10/2013 Institut Geològic de Catalunya 
6 2485 14/10/2013 Autoritat del Transport Metropolità 
7 2582/2818 21-18/10-

11/2013 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

8 2867 20/11/2013 Dir. Gral. Ordenació de Territori i 
Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya 

9 3054 12/12/2013 Gerència de Serveis d’Habitage, 
Urbanisme i Activitats de la Diputació 
de Barcelona 

10 3057 13/12/2013 Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya 

Analitzant aquests informes el resultat és el següent: 
 
1. Atorga l’autorització d’accés a l’àmbit del pla des de la carretera. El pla especial incorpora 
les seves determinacions. 
 
2. Informa favorablement, sense introduir prescripcions. 
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3. Informa favorablement. Imposa que si apareix qualsevol resta paleontològica caldrà 
atenir-se a allò que es disposa a la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català i al Decret 
78/2002, de 5 de març, del Reglament del patrimoni arqueològic i paleontològic. El pla 
incorpora aquestes determinacions. 
 
4. Informa desfavorablement, però només perquè considera que el pla ha d’acollir una sèrie 
de mesures de mobilitat. El pla les incorpora i per tant cal considerar que han desaparegut 
les circumstàncies que feien desfavorable aquest pla. 
 
5. No s’estableix cap determinació que no es trobi ja establerta en el pla . 
 
6. Informa favorablement, sense introduir prescripcions. 
 
7. Fa una anàlisi del projecte a la llum de la legalitat i el planejament territorial i urbanístic 
aplicable de la qual no es deriva cap prescripció addicional a les incloses en el document 
presentat per a l’aprovació provisional. 
 
8. Realitza unes recomanacions per als projectes d’urbanització que s’incorporen d’ofici en 
aquest acord. 
 
9. Declara que la Diputació no es troba afectada en les seves competències pel Pla. 
 
10. Realitza unes recomanacions per als projectes d’urbanització que s’incorporen d’ofici en 
aquest acord. Quant a la recaptació de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha 
realitzat i ha transcorregut el termini hàbil perquè hagi estat emès, per la qual cosa s’aplicarà 
el règim de l’article 83.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre. Atesa la manca d’afecció 
immediata al domini públic hidràulic no es pot considerar que aquest informe tingui caràcter 
determinant. 
 
CINQUÈ.- El dia dinou de novembre de dos mil tretze el promotor del pla ha presentat la 
versió per a l’aprovació provisional, el qual incorpora l’estimació parcial d’al·legacions i les 
prescripcions dels informes sectorials comentats. Consta a l’entrada 2.851 del registre 
general municipal. 
 
SISÈ.- Amb posterioritat a la presentació de l’instrument per a l’aprovació provisional del Pla 
Especial Urbanístic pel promotor, ha tingut entrada a l’Ajuntament l’informe de l’OTAAA del 
dia 5 de desembre de 2013. Consta a l’entrada 3057 del dia 13.12.2013 del registre general 
municipal. A causa d’aquest informe s’introdueixen d’ofici les prescripcions citades a la part 
dispositiva. 
 
SETÈ.- El dia 7 de gener de 2014 ha emès informe favorable l’arquitecte municipal. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
L’alcalde proposa al ple, l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació referida a l’apartat tercer de la motivació d’aquest 
acte, quant a excloure de l’àmbit del pla la part ocupada pel camí privat d’accés a la finca 
dels al·legadors, de forma que es pugui mantenir l’accés actual, i desestimar-la en tota la 
resta, i desestimar-la quant als motius de legalitat que invoco. 
 
SEGON.- Prendre raó dels informes sectorials emesos en relació al pla citats a l’apartat 
quart de la motivació i declarar la procedència d’incorporar les seves previsions al text que 
se sotmet a aprovació definitiva. 
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TERCER.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d’implantació d’un “pitch & 
putt” a la finca de Can Mascaró, promogut per Taller de Flors, S.L., el qual ha estat 
presentat, segons es declara a l’apartat cinquè de la motivació, i que incorpora l’efecte d’allò 
que es resol als apartats primer i segon de la part dispositiva d’aquest acord, amb la 
introducció d’ofici de les següents prescripcions a les normes urbanístiques del Pla: 
 

• Caldrà que el disseny de la bassa artificial segueixi criteris de biodiversitat per tal de 
generar una zona naturalitzada amb vegetació autòctona pròpia d'ambients aquàtics i 
elements com pedres, roques i troncs, que esdevingui apta per a la reproducció i 
refugi d'amfibis. Caldrà garantir que almenys una part dels marges de la bassa tingui 
pendent suau per tal de permetre que la fauna salvatge accedeixi a l'aigua i pugui 
sortir-ne sense perill d'ofegament. També caldrà prendre mesures per tal d'evitar 
l'estancament i eutrofització de les aigües.  

• En el desenvolupament de la proposta caldrà contemplar mètodes que previnguin 
l'erosió del sòl i, un cop finalitzades les obres, garantir la correcta recuperació dels 
espais afectats, així com un tractament adequat dels talussos que es puguin generar, 
a fi i efecte de minimitzar els moviments de terres i l'impacte paisatgístic.  

• En la rehabilitació i adequació de l'edificació existent per a l'ús de casa-club caldrà 
preveure la introducció de mecanismes d'ecoeficiència, de conformitat amb l'establert 
pel decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, així com a les indicacions establertes al 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

• Els projectes d’obres hauran de mapificar tots els elements configuradors i específics 
existents dins de l’àmbit (vegetació arbòria i arbustiva, murs de pedra seca, camins 
interiors, etc.), ressaltant aquells que caldrà conservar, potenciar i mantenir. 
Mapificar les mesures paisatgístiques detallades en el capítol: Encaix de projecte i 
visió global de l’ordenació de l’EIIP (sobretot pel que fa a les plantacions, murs de 
pedra a conservar, etc.) . 

• No es podran pavimentar altres espais que aquells que específicament ja es 
preveuen al mateix pla especial dins de l’àmbit d’aquest. 

Aquestes prescripcions es refondran a les normes urbanístiques del Pla que resultin de 
l’aprovació definitiva. 
 
QUART.- Elevar el pla i el seu expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
CINQUÈ.- Incorporar com a motivació d’aquest acte l’informe de l’arquitecte que figura citat 
a l’apartat setè de la motivació. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a Taller de Flors, S.L., a l’autor de les al·legacions 
formulades durant la informació pública i a les administracions autores dels informes emesos 
en relació al pla. 
 
SETÈ.- Declarar que aquest acord constitueix un tràmit dins de l’aprovació d’una disposició 
administrativa general i, per tant, no pot ser impugnat separadament, sense perjudici que els 
legitimats activament puguin interposar qualsevol recurs ajustat a dret.” 
 
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels regidors presents.  
 
6. Moció d’adhesió a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat. 
 
“MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DEL BAIX LLOBREGAT 
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Ha tingut  entrada en aquest Ajuntament la següent sol·licitud, relativa a la promoció de la Taula Pel 
Dret a Decidir del Baix Llobregat: 
  
“El proppassat 27 de setembre de 2013, el Parlament de Catalunya va aprovar el Manifest pel Dret a 
Decidir. En ell es reclama per exigència democràtica que la ciutadania de Catalunya pugui exercir 
amb el seu vot sobre la nostra institucionalització política. En aquest sentit, s’urgeix que s’estableixi 
un diàleg entre les institucions de l’Estat per tal de trobar les condicions legals per l’exercici d’aquest 
Dret a Decidir. 
  
El Baix Llobregat és una comarca de més de 800.000 habitants amb un percentatge molt alt de 
ciutadans nascuts fora de Catalunya, però tots ells igualment catalans i que no poden quedar al 
marge del clam de la societat catalana. 
  
Així, proposem que amb les organitzacions que facin les primeres adhesions, convocar una primera 
reunió per tal de constituir la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat (TPDD). 
  
Aquesta TPDD es vol impulsar com una via per mantenir la convivència d’una comarca especialment 
castigada per les retallades i que afecten greument el benestar social de les classes més febles. 
  
Així mateix, en el convenciment que l’única manera de millorar el nostre nivell de benestar social és el 
canvi del status quo actual. L’objectiu clar d’aquesta Taula és forçar les administracions involucrades 
que arribin a un consens per poder fer la consulta dintre dels marges legals. 
  
Per aconseguir-ho, demanem a tots els partits, sindicats, institucions públiques, organitzacions 
empresarials i entitats catalanes d’àmbit municipal, cultural, social, educatiu i cívic de la comarca del 
Baix Llobregat a adherir-se a la llista d’aquesta Taula. 
  
L’evolució dels adherits s’anirà visualitzant en les llistes que es publicaran periòdicament. Al final del 
procés, es proposa fer un acte de clausura on es vegi que la comarca està unida en la defensa dels 
drets socials que implica l’impuls del Dret de Decidir. En el cas que decidiu la vostra adhesió en 
aquesta Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat envieu un correu electrònic a 
baixllobregat@taulapeldretadecidir.cat tot confirmant la vostra decisió. 
  
Atentament. 
  
Frederic Prieto i Caballé 
Carles Dalmau i Ausàs (Òmnium) 
Francesc Sánchez Benas (ANC) 
Promotors de la TPDD del Baix Llobregat-“ 
  
És per això que proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Adherir-se a Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. 
Segon.- Notificar-ho a les organitzacions que en formen part”  
  
Votació: l’alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat dels regidors presents.  
  
 
7.- Punt per urgència 
 
“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PALMA SEMPRE DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ DE REBUIG  A LA RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE 
COOPERACIÓ LOCAL DE L’ANY 2013 
 
El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos 
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una 
transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals 
i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions 



 11

derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències. En són 
destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de 
Catalunya. 
 
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el 
Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de 
l’organització territorial de Catalunya.  
 
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població 
agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del 
territori (existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat 
comarcal, població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència 
de diferències en la renda comarcal per càpita). 
 
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de 
desembre de 2013. 
 
Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la 
Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de 
la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, 
administratives i financeres que hores d’ara no està aprovada. 
 
Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb 
aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten 
als principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els 
preceptes continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat la creació d’aquest Fons i també 
la seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que 
legalment s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en 
compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el 
règim de les competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis 
sectorials”. En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 
(en endavant LPG 2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels 
municipis en els ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, 
amb un import de 92.041.661,34 euros; i b) la participació per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros. 
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les 
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada al fet que “els ens locals 
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les 
liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes 
dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”. 
 
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es 
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 
164/2013, de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que 
pugui portar a terme la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el 
Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 
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7 i 8, es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost 
inicial 2012”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol 4. 
 
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es 
correspondrien als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya del 2012. 
 
Atès que es produeix una  reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les 
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 
2012 a data de novembre de 2013. 
 
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37,7 milions d’euros destinats al Fons 
de Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4 
milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions 
d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya. 
 
Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada 
per una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i 
que repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania 
precisa i més necessaris que mai pel context de crisi. 
 
Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents 
de la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha 
prevalgut com a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013. 
 
Atès que aquests criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el 
municipalisme. 
 
Atès que la resolució no dóna compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació 
local. 
 
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important 
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 
27 de desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures 
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de 
l’exercici. 
 
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del 
govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizacion y 
sostenibilidad de la Administración Local) que representa la culminació de la recentralització, 
privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i front molt ampli entre les 
forces polítiques contràries a aquesta reforma.  
 
Atès que l’alcalde, el dia 9 de gener de 2013, ha formulat les al·legacions següents: 
 
“En Xavier González Alemany, alcalde de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat local, davant la vicepresidenta del 
Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, compareix i DIU: 
 
Que en data 27 de desembre de 2013 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya, any 2013. 
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Que segons consta a l’Annex I d’aquesta Resolució, el municipi de la Palma de Cervelló no 
està d’acord amb l’import procedent del Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013. 
 
Que discrepa absolutament del contingut de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de 
desembre, per la qual cosa formula les següents 
 
  AL·LEGACIONS  
 
Aquesta Resolució està viciada de nul·litat de ple dret, ja que 
 
Primera.- S’infringeix el principi de reserva de Llei establert per l’article 219.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que disposa que la Generalitat ha d’establir un fons de 
cooperació local destinat als governs locals. El fons de caràcter incondicionat s’ha de dotar a 
partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s’ha de regular per mitjà d’una llei del 
Parlament. La distribució del fons s’ha de portar a terme tenint en compte la capacitat fiscal i 
les necessitats de despesa dels governs locals  
 
Segons els articles 197 i 198 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
la Generalitat la creació d’aquest Fons i també la seva distribució mitjançant “la Llei anual de 
Pressupost ... d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin”. Així mateix, “en tot cas, 
els criteris de distribució han de tenir en compte les especificitats de l’organització territorial 
de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les competències locals que resulten de 
la legislació de règim local i de les lleis sectorials”. 
 
En aquest sentit, els criteris de distribució d’aquest fons de cooperació local s’han establert 
per mitjà de les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En concret, 
l’ultima Llei de pressupostos aprovada, la Llei 1/2012, de 22 de febrer, estableix al seu 
article 51 la dotació pressupostària del Fons i els criteris de distribució; criteris que s’ajusten 
a les determinacions de l’article 219.4 de l’Estatut d’Autonomia.  
 
Aquest article estableix que la participació de lliure disposició del municipis, amb excepció 
del de Barcelona, es distribuirà d’acord amb els criteris següents: 
 

1. Atenent a la població com a indicador de despesa.  
2. Atenent a la major despesa associada a la plurianualitat. 
3. Atenent a la major despesa associada a la capitalitat comarcal. 
4. Atenent a la despesa per la gestió del territori.  

 
Per a l’exercici pressupostari 2013 han estat prorrogats els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’exercici 2012, mitjançant Decret 170/2012, de 27 de desembre, 
modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, que estableix els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no siguin 
vigents els del 2013. Finalment, mitjançant l’Acord del Govern GOV/119/2013, de 27 d’agost, 
es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre. 
 
Els esmentats Decrets i l’Acord del Govern de la Generalitat no han modificat el contingut de 
l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, pel que fa als criteris de distribució del Fons de 
cooperació i, sobre la base de la pròrroga dels crèdits previstos a la partida corresponent al 
Fons de Cooperació, es fixa un límit de depesa del 91,4%. 
 
La Resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya, infringint el principi de reserva de llei, altera els criteris, distribuint el 
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Fons en funció de la diferència entre els imports dels lliuraments a compte de la participació 
en els ingressos de l’Estat dels exercicis 2012 i 2013.  
 
Segona.- Els imports de les esmentades bestretes dels exercicis 2012 i 2013, tal com el seu 
nom indica, no predeterminen en cap sentit les quantitats que finalment rebrà cada entitat 
local pel concepte de participació en els ingressos de l’Estat, ja que es troba subjecte a la 
determinació de la liquidació definitiva, que pot ser, lògicament, substancialment diferent a la 
quantia dels lliuraments a compte. Això ha quedat absolutament acreditat en els exercicis 
2008 i 2009, amb substancials devolucions per part dels ens locals. 
 
Concretament, a l’exercici 2013, s‘ha produït un increment molt important en les quanties de 
les bestretes (al voltant d’un 16% de mitjana) com a conseqüència d’una estimació molt 
optimista de la recaptació de l’Estat corresponent a l’esmentat exercici.  
 
A la vista de les dades disponibles de la recaptació real dels ingressos de l’Estat a novembre 
2013, es constata que és substancialment inferior a la previsió realitzada. Per aquest motiu, 
és altament probable que l’import de la liquidació definitiva de l’exercici 2013 sigui negativa, 
incidint especialment en els ajuntaments que han rebut bestretes superiors que es veuran 
doblement perjudicats: hauran de tornar aquest increment transitori de finançament i, alhora, 
no tindran cap ingrés pel Fons de Cooperació Local de Catalunya.  
 
En definitiva, la resolució atorga caràcter definitiu a una distribució basada en criteris 
provisionals i constitueix un atemptat als principis d’objectivitat i equitat. 
 
Tercera.- La Resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, GRI/2715/2013 vulnera la normativa sobre compromisos de 
despesa amb càrrec a pressupostos futurs, regulada per l’article 21 de la llei 1/2012, de 22 
de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per a 
l’any 2013, que textualment diu: 
 
“ Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs. 

1. Els compromisos de despesa pluriennal que s’adquireixin d’acord amb el que 
disposa el text refós de la Llei de finances publiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s’han d’ajustar als criteris, els 
procediments i els límits establerts pel Govern.” 

 
L’article 36 del Decret legislatiu 3/2002, disposa:  
 
“ L’autorització de despeses amb un abast plurianual se subordinarà als crèdits que per a 
cada exercici consigni el pressupost de la Generalitat.   
2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per objecte finançar alguna de les 
atencions següents: 
b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de convenis o de 
contractes programa que emparin actuacions d’abast plurianual. “ 
 
Certament, la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya any 2013 no es pot entendre sota cap concepte com una 
transferència corrent que derivi d’actuacions d’abast pluriennal, al ser per la seva naturalesa 
una transferència corrent incondicionada que s’ha d’imputar comptablement al Pressupost 
2013, segons l’article 38.1 del Reial Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre que 
textualment disposa: 
 
“1. A càrrec dels crèdits consignats al pressupost tan sols es poden contreure obligacions 
derivades de despeses que s’efectuïn durant l’any natural de l’exercici pressupostari. “  
  
Atesos els motius exposats i en conseqüència  
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SOL·LICITA  
 

1. Que es deixi sense efectes la distribució efectuada per la Resolució de la vice-
presidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, 
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació 
Local de Catalunya, any 2013, per causa de nul·litat de ple dret. 
 

2. Que es faci una nova distribució, d’acord amb els criteris continguts a l’article 51 de 
la llei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat.” 

 
El grup municipal de la Palma Sempre proposa al Ple els següents acords. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació 
Local per l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius 
respecte a la distribució dels Fons de cooperació local. 
 
Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món 
local respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en què s’ha 
publicat (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les al·legacions i 
deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.   
 
Tercer.- Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre Ajuntament per 
defensar l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local. 
 
Quart.- Recolzar les al·legacions formulades per l’alcalde i que han estat transcrites a 
l’expositiu d’aquesta moció. 
 
Cinquè.- Trametre aquests acords al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
la consellera de Governació i Relacions Institucionals, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM.” 
 
Votació urgència: l’alcalde declara aprovada la proposta pel vot a favor dels 6 regidors de 
LPS i el vot en contra dels 4 regidors de CiU. 
 
Votació acord: l’alcalde declara aprovada la proposta pel vot a favor dels 6 regidors de LPS i 
el vot en contra dels 4 regidors de CiU. 
 
Intervencions: Sr. Guilera diu que ateses les circumstàncies econòmiques no es una mala 
opció i és la millor possible per l’Ajuntament de la Palma de Cervelló. Les al·legacions que 
es presenten van en contra dels interessos de la Palma de Cervelló. Joan Gràcia diu que 
ells donen suport a la Generalitat de Catalunya en les seves reivindicacions davant el govern 
central i la Generalitat, en aquets cas ha actuat en contra dels interessos municipals de la 
Palma i el món local en general. 
 
  
8. Precs i preguntes. 
  
Judith Menal pregunta sobre el tema de l’aigua, el diferencial en el cost per als veïns de Can 
Vidal i sobre el contracte de la neteja dels edificis. Joan Gràcia diu que existeix el diferencial 
i s’està treballant per evitar-lo. El contracte de la neteja s’ha fet amb una nova empresa i té 
una durada de 2 anys, més una possible pròrroga de dos anys. Albert Guilera pregunta 
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sobre les obres de l’av. Catalunya i per l’entorn de l’ermita de Sant Joan. David Serlavós diu 
que les obres començaran el primer trimestre de l’any. Les obres les farà la mateixa 
empresa. En relació a la pregunta sobre l’ermita l’alcalde comenta que s’està treballant per 
convenir l’entorn de l’ermita del pla de Sant Joan en un parc forestal. S’està treballant amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 34 minuts, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 L’Alcalde      El Secretari interventor 


