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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2014 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 9 de maig de 2014, a les 20:05 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, Josep Maria Llop i Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera Planas,  
Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico. 
 
Abans de començar Sr. Xavi González comença explicant que el passat 28 d’abril es va fer 
una reunió on van assistir membres de l’actual consistoris i alcaldes anteriors. Després de 
comentar tècnicament el procés judicial de la segregació es va arribar a un acord entre totes 
les forces polítiques per recórrer la última resolució de la Generalitat de Catalunya. Es va 
acordar recórrer perquè la resolució no té justificació tècnica ni econòmica. També es va 
acordar crear una comissió de seguiment relacionada amb la segregació. 
  
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Llop i diu que vol completar amb algunes dades la 
intervenció de l’Alcalde. La resolució diu que la Palma ha de pagar 770.000 euros a 
l’ajuntament de Cervelló. L’informe en el qual es basa aquesta quantitat és totalment 
arbitrari. Allò que cal pagar són les inversions a la Palma . Les inversions que es poden 
demostrar que es van fer ascendeixen a 72.000 euros. Després de fer els càlculs  com s’han 
de fer resulta que l’ajuntament de Cervelló deu a l’Ajuntametn de la Palma 120.000 euros. 
No es poden demostrar les inversions que es van fer a la Palma. Si ens diuen que no a la 
paralització de la sentència s’hauran de sumar els interessos al deute principal. Si ens donen 
la raó “oli en un llum”. Des del 2007 fins ara el S. Josep Gonzales Ballesteros ha cobrat, més 
o menys, 333.000 euros, és a dir, la desena part del pressupo,t de tot un any. Cal 
qüestionar-se com es finançarà el pagament en cas de ser la sentència negativa. També es 
vol demanar la creació d’una comissió de seguiment per tractar els temes relacionats amb el 
conflicte derivat de la segregació. S’alegra que tots els alcaldes electes anterios estiguessin 
d’acord en la mateixa solució. 
  
Xavi pren la paraula i diu que la Generalitat es va oferir per negociar amb la Diputació de 
Barcelona per finançar el pagament del deute de 770.000 euros. Des de l’ajuntament ja 
s’està treballant amb aquesta conjuntura. En relació al Sr. Josep Gonzalez Ballesteros diu 
que està aquí per molts altres temes. El seu cost no és pot imputar només a aquest projecte. 
  

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’ acte anterior: 
 

Ple ordinari número 3, de 14 de març de 2014 
Ple extraordinari número 4, de 28 d’abril de 2014 

  
2. Decret liquidació 
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3. Banc de terres 
 
4. Pla protecció paisatge 
 
5. Multireferendum 
 
6. Precs i preguntes 
 
1. Aprovació d’actes anteriors: 

 
Ple ordinari número 3, de 14 de març de 2014 
Ple extraordinari número 4, de 28 d’abril de 2014 
 
L’alcalde declara aprovades les propostes per unanimitat dels presents. 
 

2. Donació de compte al ple del decret 279/14 que aprova la liquidació del 
pressupost municipal per a l’exercici 2013. 
 
“DONACIÓ DE COMPTE AL PLE DEL DECRET 279/14 QUE APROVA LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2013. 
 
Es dóna compte al Ple del decret 279/14 de 29 d’abril i que  tot seguit es transcriu: 
 

“PROCEDIMENT 

Codi: 03.301.14 

Denominació: Liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2013. Aprovació. 

 

DISPOSICIÓ 

 

L’alcalde resol: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost municipal per a l’exercici 2013 en els termes 
que figuren incorporats a l’annex d’aquest acte. 

 

Segon.- Donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d’acord 
amb l’establert per l’article 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, i 90.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 

Tercer.- Ordenar la remissió de còpia de la citada liquidació als òrgans competents, tant de 
la Delegació d’Hisenda com de la comunitat autònoma.” 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
  
Intervencions: 
 
Joan Gràcia diu que la liquidació del 2013 té l’informe favorable del secretari i els indicadors 
són positius. S’ha reduït el deute. És un pressupost ajustat que ha permès ajustar la despesa 
sense retallar serveis. És un pressupost amb poc marge. I cal dir que es tanca bé perquè 
s’han fet poques inversions. L’any que no es fa cap inversió l’exercici té indicadors positius. 
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Fa falta una segona passada entre 100.000 i 150.000 euros més en relació a la reducció de 
les despeses. Si no es fa això cal incrementar els ingressos en la mateixa mesura. 
  
Judih Menal vol reiterar la demanda de que se’ls facin arribar els estats de liquidació 
mensual. 
  
Albert Guilera diu que l’Ajuntament no té un marge suficient i això és un fracàs. Constata 
que no s’ha fet un esforç de reducció de la despesa important i això deriva en que no es té 
capacitat d’inversió. L’Ajuntament no ha fet res significatiu per reestructurar-se com ha fet 
tothom. 
  
Joan Gràcia diu que creu que ho estan fent bé i que , des de que stan al gover, han fet 
inversions, han mantingut transferències a entitats, etc. Les despeses de serveis socials 
s’han mantingut. No han retallat cap servei ni han fet fora a la gent. 
 
  
3. Proposta d’aprovació inicial del reglament del banc de terres de la Palma de 
Cervelló. 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL BANC DE TERRES DE LA PALMA 
DE CERVELLÓ. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat al que estableix l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, que estableix la competència del Ple de l’Ajuntament per aprovar 
ordenances, i l’art. 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 
 
L’alcalde proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el reglament del banc de terres de la Palma de Cervelló, el text 
de la qual s’adjunta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als interessats per 
un termini de 30 dies, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, perquè puguin presentar-se 
reclamacions i suggerències que, si es produeixen, la Corporació haurà de resoldre. Si no es 
produeixen al·legacions, l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament, procedint-se a 
la seva publicació en la forma normativament adequada.” 
 
Votació: l’alcalde declara inclosa la proposta per unanimitat dels regidors presents i, 
posteriorment, declara aprovada la proposta pel vot a favor de tots els regidors presents. 
 
Intervencions: 
 
Xavier González diu l’objectiu és fomentar el manteniment d’aquests terrenys, evitar 
problemes de caire ambiental i sanitaris, fomentar l’activitat de la gent. Es vol mantenir els 
camps de conreu actuals i fomentar la creació de nous camps. L’activitat agrícola juga un 
paper clau en el manteniment del medi. Es tracta  de posar en contacte a les persones amb 
terres abandonades i aquells que les volen utilitzar. És un instrument més ja que no té el 
monopoli per fer aquesta activitat, però serveix per fomentar-ho.  
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Albert Guilera diu que li sembla positiu l’actuació i que s’hauria de fer difusió perquè tothom 
que n’estigui interessat pugui participar-hi. 
 
 
4. Proposta d’aprovació del Pla de protecció i custòdia del paisatge 
 
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ I CUSTÒDIA DEL PAISSATGE. 
 
El municipi de la Palma de Cervelló se singularitza dins del seu entorn immediat a la comarca 
del Baix Llobregat per gaudir d’una proporció significativa de sòl no urbanitzable dotat 
d’importants valors ambientals. 
 
Aquests valors han merescut que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona atribuís a la 
major part d’aquest sòl el seu règim de major protecció; protecció la qual ha estat 
confirmada, especificada i incrementada amb la regulació del sòl no urbanitzable que efectua 
el Pla d’ordenació urbanística municipal de la Palma de Cervelló vigent (POUM). 
 
A banda dels estudis inherents al planejament territorial i urbanístic, multitud d’estudis 
realitzats des de les administracions o per iniciativa particular posen de manifest els valors 
naturals i ambientals de la Palma de Cervelló. 
 
Les finalitats fonamentals d’aquesta preservació, com a política municipal, sota el principi 
d’un desenvolupament sostenible, són: 
 

- Garantir la protecció i preservació d’aquests espais, en especial, de qualsevol 
transformació urbanitzadora o que desvirtuï els seus valor naturals. 
- Recuperar la qualitat ambiental d’aquests espais, invertint la degradació patida per 
l’acció humana. 
- Posar en valor el sòl rústic, facilitant en la mesura del possible, no només la 
canalització de subvencions destinades a la inversió en aquests espais, sinó 
fomentant la introducció d’activitats econòmiques, en especial, vinculades al sector 
primari (agricultura, silvicultura i ramaderia extensiva) que coadjuvin a la resta de 
finalitats. 
- Permetre l’educació ambiental i el lleure col∙lectius, sense minva de la preservació. 

 
La política ambiental municipal s’ha de projectar sobre un seguit d’espais: 
 

- Riera de Rafamans. 
- Pla de Sant Joan. 
- Xarxa de camins rurals. 
- Entorn del Passeig del Roure. 
- Boscos de la Palma. 
- Zones rupícoles (penyassegats). 
 

Aquest Pla constitueix una eina interna de programació on l’Ajuntament ordena els seus 
objectius i els articula en actuacions concretes sobre els espais ambientalment valuosos del 
sòl no urbanitzable de la Palma de Cervelló, a fi d’assolir les finalitats suara enunciades. 
 
És un marc d’actuació que proporciona una perspectiva global, defineix una política pública 
completa en relació al sòl no urbanitzable i delimita els instruments concrets que l’hauran de 
materialitzar. 
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En tant que instrument que defineix una de les línies bàsiques del govern municipal, és 
adoptat per la institució que l’encarna, la Junta de Govern Local. Però la Junta entén que el 
Pla no pot respondre només a la decisió d’un govern. Ha d’esdevenir, en la mesura del 
possible, la plasmació d’una política de poble, per damunt dels programes de les formacions, 
compartida per totes les forces amb representació al consistori i que projecti el seus efectes 
amb continuïtat al llarg dels anys en què, necessàriament, ha de desenvolupar-ne una acció 
pública per protegir i custodiar el territori. 
 
Per tot això, es proposa: 
 
PRIMER. DEFINICIÓ DEL PLA 
 
Establir com a proposta d’acord que se sotmetrà a la seva aprovació pel Ple municipal del Pla 
de protecció i custòdia del paisatge, el qual s’articula en les accions següents: 
 
Acció 1. Pla especial del parc fluvial 
 
En desenvolupament del POUM, l’Ajuntament procedirà a tramitar el Pla especial urbanístic 
del parc fluvial fins a l’aprovació provisional i a elevar-lo a la Generalitat per a la seva 
aprovació definitiva. 
La previsió és que la tramitació municipal es desenvolupi dins de l’any 2014. 
 
Acció 2. Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals 
 
En desenvolupament del POUM, l’Ajuntament procedirà a tramitar el Pla especial urbanístic 
del catàleg de masies i cases rurals fins a l’aprovació provisional i a elevar-lo a la Generalitat 
per a la seva aprovació definitiva. 
La previsió és que la tramitació municipal es desenvolupi dins de l’any 2014. 
 
Acció 3. Pla municipal de camins 
 
L’Ajuntament aprovarà un pla municipal de camins, destinat a la seva classificació i 
protecció. 
 
La previsió és que la tramitació municipal es desenvolupi dins de l’any 2014. 
 
Acció 4. Execució de l’equipament de l’ermita del Pla de Sant Joan 
 
L’Ajuntament cercarà els fons públics que permetin rehabilitar l’ermita del Pla de Sant Joan i 
habilitar el seu entorn com un espai públic destinat a la cultura, l’educació ambiental i el 
lleure col∙lectius. L’acció per tant millora tant el patrimoni natural com el cultural. 
 
La previsió és que durant el 2014 es realitzaran les accions necessàries per gaudir dels fons 
públics que permetin aquesta actuació. 
Una vegada es disposin l’Ajuntament realitzarà en el termini de tres mesos una programació 
plurianual detallada de les diferents actuacions necessàries per assolir aquest objectiu. 
 
Acció 5. Acords de custodia del territori 
 
L’Ajuntament oferirà públicament als propietaris la possibilitat d’acords de custòdia del 
territori, seguint les directrius que han vingut sent recomanades per les administracions 
ambientals i les millors informacions tècniques disponibles. 
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L’oferta es realitzarà dins del primer semestre de 2014. 
 
Acció 6. Subvenció als propietaris de sòls no urbanitzables que desenvolupin 
activitats del sector primari compatibles amb la preservació i millora dels valors 
ambientals del sòl no urbanitzable 
 
L’Ajuntament establirà una línia de subvencions als propietaris de sòls no urbanitzables que 
desenvolupin activitats del sector primari compatibles amb la preservació i millora dels valors 
ambientals del sòl no urbanitzable, la qual tindrà com a paràmetre la quota de l’impost sobre 
béns immobles. 
Les bases seran aprovades i publicades dins del primer semestre de 2014. 
 
Acció 7. Banc de terres 
 
L’Ajuntament establirà per reglament la institució del banc de terres, la qual ha de ser un 
instrument d’intermediació entre propietaris i persones interessades en el desenvolupament 
d’activitats agrícoles. 
 
La proposta de reglament se sotmetrà a l’aprovació inicial del ple dins del primer semestre 
de 2014. 
 
 
 
Acció 8. Realitzar un seguiment de la qualitat  de l’aire i de l’aigua 
 
A petició de l’Ajuntament, la Generalitat ha emès un informe d’avaluació de la qualitat de 
l’aire a la Palma de Cervelló durant el període comprés entre el 26 de setembre i el 7 de 
novembre de 2013, el qual conclou que la que presenta l’atmosfera del municipi és bona. 
 
Es considera un objectiu municipal garantir que aquest estat no evoluciona a pitjor i per 
aquest motiu se seguirà treballant coordinadament amb la Generalitat per realitzar-ne un 
seguiment periòdic, en la mesura que ho permetin els mitjans disponibles. 
 
També es vetllarà per constatar que la implantació de noves activitats a l’entorn de municipi 
no presenten efectes que empitjorin la qualitat del seu aire. 
 
Aquesta actuació es configura com a permanent. 
 
És voluntat de l’Ajuntament impulsar un seguiment  de la qualitat de l’aigua de la Riera de 
Rafamans mitjançant el compromís d’adhesió al Projecte Rius que gestiona l’Associació 
Hàbitats. 
 
La riera és un espai que cal preservar pel seu valor ambiental i social. És per això que es 
vetllarà  pel seu estat i se’n farà un seguiment de la qualitat de les aigües superficials per 
així detectar-ne els possibles impacte. En cas que es detecti algun impacte negatiu s’actuarà, 
dins dels mitjans possibles, per mitigar-ne l’afectació sobre el medi i el seu entorn. 
 
Aquesta actuació es configura com a permanent i comprendrà varis mostreigs. Aquests 
consistiran en analitzar periòdicament les qualitats físico-químiques i biològiques de les 
aigües superficials de la riera. 
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Acció 9. Inventariat de la fauna i la flora protegida, autòctona o d’interès 
 
Diversos estudis han posat de manifest que dins del terme municipal, es gaudeix de la 
presència d’exemplars d’espècies de fauna i flora subjectes a règim de protecció, autòctons 
que cal que es preservin o reintrodueixin i que, en general, presenten interès ambiental. 
 
L’Ajuntament tractarà de captar fons procedents de subvencions per tal d’inventariar 
aquestes presències, com a primer pas per dissenyar polítiques locals de protecció. 
 
La captació de subvencions es configura com una actuació permanent. L’inventariat es 
contractarà en el termini que vingui determinat per la normativa de la subvenció i 
orientativament en el termini de sis mesos, des que es disposi del finançament. 
 
Acció 10. Acollir els estudis ambientals que es generin en relació al municipi 
 
L’Ajuntament desenvoluparà una acció positiva d’acolliment dels estudis que es generin en 
relació al municipi. 
 
Per acollir s’entendrà: 
 
Primer. Generar un arxiu d’estudis i documents amb informació ambiental que afectin el 
municipi. 
 
Segon. Facilitar informació i coorperació als estudiosos ambientals que pretenguin utilitzar 
informacions disponibles per l’Ajuntament, amb les limitacions que es derivin de la legislació 
vigent. 
 
Tercer. Facilitar, en allò que pugui correspondre a l’Ajuntament, l’accés dels autors d’estudis 
i informes al finançament públic, en especial, aquell que provingui d’altres administracions. 
 
Es generarà una base de dades que permeti l’accés a aquests estudis i informes per internet. 
 
Es preveu disposar de la base de dades dins de l’any 2014. 
 
Acció 11. Manteniment i millora dels camins rurals 
 
L’Ajuntament considera prioritari el manteniment i la millora dels camins rurals, per diversos 
motius: 
 

- Formen part d’itineraris històrics que cal preservar. 
- Permeten l’accés al medi natural dels ciutadans i, per tant, el gaudi i el coneixement 
dels valors naturals del municipi. 
- Són essencials com a elements a la planificació de la prevenció contra els incendis 
forestals. 

 
Dins d’aquesta acció es contemplen durant l’any 2014, la realització de les accions següents: 
 

- Arranjament del camí sota les penyes de Font Pineda. 
- Recuperació i millora del passeig de Roure. 
- Recuperació del camí Estret. 
- Treballs periòdics de la xarxa de camins vinculats a la prevenció d’incendis forestals. 
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Acció 12. Obertura del camí peatonal de connexió entre la Palma i la urbanització 
de Can Vidal 
 
Una acció singular pel seu abast i funció és l’obertura del camí de la Palma a la urbanització 
de Can Vidal. Aquest camí compleix una doble funció: 
 

- Permetre una mobilitat peatonal i en bicicleta entre el nucli principal i la 
urbanització. 
- Constituir una via principal d’accés dels palmerencs als espais naturals situats a l’est 
del seu terme municipal. 

 
Acció 13. Mapa del Patrimoni Cultural, Natural i Arquitectònic de la Palma de 
Cervelló 
 
El Mapa del Patrimoni Cultural, Natural i Arquitectònic de la Palma de Cervelló és una eina de 
coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, 
immaterial i natural d’aquells municipis que en sol∙liciten la realització, per tal que es puguin 
establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social. 
 
Aquest Mapa ha estat desenvolupat amb la col∙laboració de la Diputació de Barcelona i ja es 
troba disponible a l’adreça electrònica. 
 
http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08905 
 
Acció 14. Mantenir el grau de protecció actual del sòl no urbanitzable establerta 
al planejament urbanístic general. 
 
L’Ajuntament estableix la directriu de no modificar el règim del sòl no urbanitzable així 
classificat pel POUM de forma que no s’alteri aquesta classificació, ni es disminueixi el seu 
nivell de protecció actual i, en tot cas, exercir les seves potestats urbanístiques de forma que 
s’adreci a la realització de les finalitats enunciades a l’expositiu del Pla objecte del present 
acord. 
 
Aquesta és una acció de caràcter permanent. 
 
Acció 15. Revisió i implementació de les actuacions previstes a l’Agenda 21 Local 
de la Palma de Cervelló. 
 
Dins del l’any 2014, S’elaborarà un informe que revisarà i avaluarà la viabilitat d’implementar 
les actuacions previstes a l’Agenda 21 Local de la Palma de Cervelló. 
 
SEGON. PUBLICITAT DEL PLA 
 
Difondre aquest pla a través de “la Veu” i la pàgina electrònica municipal i facilitar la màxima 
informació sobre ell de forma continuada a les entitats associatives del municipi, tant sobre 
la seva aprovació, com pel que fa al seu desenvolupament i execució.” 
 
Votació: l’alcalde declara inclosa la proposta per unanimitat dels regidors presents i, 
posteriorment, declara aprovada la proposta pel vot a favor de tots els regidors presents.” 
 
Intervencions: 
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Xavier González diu que aquest pla té l’objectiu de recollir accions, algunes de les quals 
s’estan executnat i altrs no, que afavoreixen la protecció del paisatge. L’objectiu és posar en 
marxa tots els mecanismes que té l’Ajuntament per la protecció del sòl. Volen protegir el 
valor d’aquest sòl que no només és important per la Palma sinó per la comarca. Així doncs, 
cal protegir-lo. Es un instrument complementari al POUM. Es vol garantir la preservació dels 
espais de qualsevol d’aquests espais, garantir el seu manteniment, incrementar la seva 
qualitat i posar en valor i permetre l’educació ambiental i del lleure. 
 
  

5. Moció presentada per l’Assemblea local la Palma/Corbera del procés 
constituent al ple de l’ajuntament de la Palma de Cervelló per sol.licitar el suport 
del consistori en la celebració de la primera onada Multireferèndum, el 25 de 
maig de 2014. 
 
“Moció presentada per l'Assemblea local La Palma / Corbera del Procés Constituent al Ple de 
l'Ajuntament de La Palma de Cervelló per sol·licitar el suport del consistori en la celebració 
de la primera onada de Multireferèndum, el 25 de maig de 2014. 
 

El proper 25 de maig de 2014, coincidint amb la celebració de les eleccions europees, tindrà 
lloc la primera onada de Multireferèndum al principat de Catalunya. 
 
Atès que l'objectiu principal d'aquest no és altre que consultar a la població, mitjançant el 
vot, el seu posicionament respecte de temes que ens són comuns, demanem al consistori el 
seu suport perquè el dia 25 de maig sigui una jornada exemplar de compromís 
democràtic i respecte a la voluntat popular. 
 
Declarar que en cap cas el Multireferèndum pretén obstaculitzar el transcurs de la jornada 
electoral de les eleccions europees i que l'organització de la mesa de vot es realitzarà de 
forma independent a l'activitat dels col·legis electorals. 
 
En un moment on la societat civil catalana està reclamant, de forma sostinguda, un augment 
de l'exercici democràtic, el Multireferèndum significarà un avenç cap un sistema més 
participatiu i directe, que ens acosta se'ns dubte, cap a una societat més responsable i 
conscient dels temes que l'envolten. 
 
Per tot l'exposat es proposa al Ple municipal els següents acords: 
 
1. La voluntat de facilitar als organitzadors del Multireferèndum l'ocupació de la via pública 
per poder muntar la mesa de vot pertinent, així com la cessió del material logístic que es 
pugui necessitar i s'hagi pactat prèviament. 
 
2. Suport del consistori en la difusió de la celebració del Multireferèndum, mitjançant els 
mitjans de comunicació institucionals que estiguin al seu abast. 
 
3. Comunicar aquest acord als organitzadors del Multireferèndum, així com a les instàncies 
que es creguin oportunes.” 
 
Votació acord: l’alcalde declara aprovada la proposta pel vot a favor dels 6 regidors de LPS i 
el vot en contra dels 5 regidors de CiU. 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde dóna la paraula a un representant de l’entitat que promou l’acte. 
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El Sr. Josep Balsas en representació de l’assemblea diu que es una proposta de participació 
ciutadana. Són quatre preguntes sobre quatre temes: transgènics; deute de la generalitat; la 
sobirania energètica; i les iniciatives legislatives populars.  
  
Josep Maria Lloc agraeix l’exposició del Sr. Josep Balsa. Després diu que estan a favor de la 
participació ciutadana i les consultes. Normalment aquestes consultes s’organitzen des de les 
administracions. S’han de fer en el moment que toca sense que interfereixen amb altres 
processos. El 25 de maig hi ha eleccions al parlament europeu. Des de CiU creuen que 
aquest dia ha d’estar destina a les eleccions europees. A més l’entitat organitzadora té 
voluntat de presentar-se a les eleccions, cosa que en si mateixa no és dolenta, però posa de 
manifest que es tracta d’una activitat organitzada per un partit polític. 
  
Xavier González diu que no es pretén obstaculitzar les eleccions europees i que tracta de 
fomentar la participació ciutadana. 
  
Albert Guilera diu que no li sembla mal que s’organitzen, però que l’Ajuntament no té perquè 
implicar-se, que es tracta de l’activitat d’un partit. 
  
6. Precs i preguntes 
  
JM Llop pregunta sobre la carta de la vice-presidenta del govern en que demana suport pel 
procés al dret a decidir. 
  
Xavier González diu que encara no han respost, però que la resposta serà seguint la voluntat 
que s’ha posat de manifest fins ara: donar suport a tot allò que es pugui donar suport. Es 
seguirà la mateixa línia. 
  
Josep Maria Llop demana que es faci una carta de suport explícita, com ja han fet altres 
municipis. 
  
Joan Gràcia diu que a vegades noten que no hi ha prou suport per part de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya als ens locals. Molts cops manca un lideratge sobre allò que cal 
fer. Falta actitud, compromís i suport clar a les accions dels municipis en la línia del procés a 
decidir. Això s’ha posat de manifest en temes com la qüestió de les banderes. 
  
Albert Guilera diu que hi ha elements accessoris i addicionals que els han de decidir els 
mateixos interessats. La Generalitat no ha de dir que han de fer els municipis en moltes 
d’aquestes quesntions, sinó que han de ser els Ajuntametns els que deicideixin. No és un 
moviment de dalt cap a baix sinó de baix cap a dalt. 
  
JML Lop pregunta sobre la compensació d’impostos amb l’ACA. Vol saber què s’ha de deixat 
de pagar, què és el que no es cobrava i com queda la situació ara. 
  
Xavier González diu que l’ACA ha revisat les subvencions atorgades i ha revocat una part. 
Atès que l’ACA ens devia uns diners, hem compensat allò que ens devia l’ACA amb allò que 
devíem a l’ACA. A més, en relació a la revocació s’ha presentat un recurs davant els 
tribunals. 
  
Joan gràcia diu que revisar una subvenció el 2014 en relació a una concessió del 2011 és 
d’una total deslleialtat institucional evident, ja que tota la feina està feta.  
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JML Llop pregunta sobre les obres a l’avinguda Catalunya. 
  
Xavier González diu que s’està esperant a que es confirmin la concessió d’unes pròrrogues i 
renovacions de les subvencions de la Diputació de Barcelona.  
  
JML Llop pregunta per la subvenció de 85.000 euros per la millora de l’equipament 
informàtic. També sobre una subvenció pel polisportiu. Totes dues de la diputació de 
Barcelona. 
  
Francesc Cortés diu que es farà un concurs públic per contractar aquest subministrament de 
l’equipament informàtic. 
  
Xavier González diu, en relació a la subvenció del polisportiu, que es canviarà el terra de la 
pista. 
  
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21 hores i 35 minuts, el Sr. alcalde 
aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 L’alcalde      El secretari interventor 


