ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 4/13 DE L’AJUNTAMENT DE LA
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIOL DE 2013.
A la Palma de Cervelló, el dia 12 de juliol de 2013, essent les 20 hores i 7 minuts, 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 sotasignant 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 Rigol, Judith Menal Tolsa, Albert Guilera
Planas, Ma. Carmen Sáenz-Torre Jurado i Beatriz Gallego Rico.
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 d’actes anteriors:
- Ple ordinari número 3, de 10 de maig de 2013
2. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d’un pitch and putt a la
Finca Can Mascaró de la Palma de Cervelló. Aprovació inicial.
3. Nomenament de Jutge de Pau suplent. Proposta d’acord.
4. Moció per donar suport a la Via Catalana cap a la Independència del dia 11 de setembre de
2013
5. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
6. Precs i preguntes.

1. Aprovació d’actes anteriors:
Ple ordinari número 3, de 10 de maig de 2013: s’aprova l’acta per unanimitat de la resta de
membres consistorials presents, condicionada a què s’hi afegeixi el nom de la regidora que
abandona momentàniament el ple i que és la Judit Menal.

2. Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació d’un pitch and putt a
la Finca Can Mascaró de la Palma de Cervelló. Aprovació inicial.
“PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE PLANIFICACIÓ
URBANÍSTICA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO
URBANITZABLE PER LA IMPLANTACIÓ D’UN “PITCH AND PUTT” A LA FINCA CAN
MASCARÓ, PROMOGUT PER TALLER DE FLORS, SL.
Atès que amb data 21/06/2013 i número de referència 1552, va tenir entrada en aquest
Ajuntament una instància presentada pel Sr. Bernat Soler Antich, en la qual es sol·licita, en
nom de TALLER DE FLORS, SL l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic en sòl no
urbanitzable per la implantació d’un “pitch and putt” a la Finca Can mascaró de la Palma de
Cervelló.
Vistos els informes favorables de l’arquitecte municipal i del secretari-interventor de data 1 de
juliol de 2013.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords, ja que així s’ha aprovat per tres vots a favor
(LPS-EPM) i dues abstencions (CiU):
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Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable per la implantació
d’un “pitch and putt” a la finca Can Mascaró, promogut per TALLER DE FLORS, SL.
Segon.- Sotmetre l’instrument a informació pública, per termini d’un mes, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal.
Tercer.- Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
que són:
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)
- 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).
Quart.- Citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris afectats que hi consten
a l’expedient.
I cinquè.- Declarar que aquest acord constitueix un tràmit dins d’un procediment d’aprovació
d’un instrument de planejament urbanístic amb caràcter de disposició administrativa general, no
posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament, sense perjudici que els
legitimats activament puguin interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
Xavier González Alemany
Alcalde i President de la Comissió Permanent de Planificació Urbanística
La Palma de Cervelló, 9 de juliol de 2013”
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Xavier González Alemany, alcalde: fa una justificació de la proposta, remarcant que aquesta
és coherent amb el POUM i el planejament territorial. Assegura que es vetllarà per la legalitat
del procediment i que es té en compte una visió mediambiental important que respecta l’entorn.
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Creu que es tracta d’una proposta que pot dinamitzar l’activitat econòmica de la Palma sense
impacte ambiental. Destaca que no es fa cap construcció nova.
Albert Guilera Planas, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: exposa que
se’ls hauria d’haver fet partíceps abans d’aquest pla especial. Un projecte d’aquesta
importància requereix més participació per part de l’oposició. Assegura que hi ha certa
modificació de l’entorn de la Palma i que caldria més participació. Creuen que és una proposta
positiva pel poble i que l’impacte sobre l’entorn no és negatiu, no es generen riscos. Votaran a
favor sempre i quan no apareguin noves dades o informacions que posen en dubte tots aquests
elements positius que a priori té el projecte.
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: diu que tindran
temps d’analitzar-ho atès que la tramitació del pla només ha fet que començar.

Els precedents acords han quedat aprovats per unanimitat dels membres consistorials
presents.
3. Nomenament de Jutge de Pau suplent. Proposta d’acord.
“PROPOSTA D’ACORD DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUPLENT
Vist l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 12 de
febrer de 2013, requerint l’Ajuntament per a l’inici dels tràmits establerts en els articles 4, 5, 6 i
7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2013, aprovant les bases
reguladores de la convocatòria pública de les places de Jutge de Pau suplent.
Vista la sol·licitud i la documentació presentada per l’aspirant
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
nomeni per ocupar la vacant en el càrrec de Jutge de Pau suplent:
CÀRREC

NOM

DNI

Jutgessa de Pau suplent

Joana Conde Reixach

37767759B

L’alcalde
Xavier González Alemany
La Palma de Cervelló, 8 de juliol de 2013”
Amb anterioritat a la votació s’ha produït la següent intervenció:
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: insisteix en
què no té res en contra de la persona proposada, que creu que té els mèrits suficients, però
que el procediment no ha estat correcte: s’ha fet d’esquenes a l’oposició. L’oposició mereix un
respecte. Passa el mateix que amb el pitch and putt, que no s’ha informat com cal l’oposició.
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El precedent acord ha quedat aprovat per unanimitat dels membres consistorials
presents.
4. Moció per donar suport a la Via Catalana cap a la Independència del dia 11 de
setembre de 2013
“MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA DEL
DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013
El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma pacífica a
Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Va ser una clara constatació de les
inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la nostra nació, una realitat que es va
amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir d’aquesta demostració dels catalans i catalanes es
va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels d’independència en un context
internacional i també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell intern que van
desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari de la Catalunya
del 2013 té el seu origen en aquella manifestació que va simbolitzar el malestar d’un poble
oprimit sota un estat que ja no el representa.
Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí de la
independència però s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que
l’Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d’Associació de Municipis per la
Independència i per tant, dels ajuntaments catalans, al costat de moltes altres entitats,
organitzen la Via Catalana cap a la Independència que travessarà el país de nord a sud, de
La Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques catalanes milers de
persones es donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i d’amistat. Serà una nova
oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre poble i també per visualitzar que la
causa està ben viva i que va creixent dia a dia.
Es tracta d’un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya però la col·laboració dels consistoris és determinant per a garantir el
seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a diferents indrets del país exigeix uns
grans esforços de coordinació i també de planificació en la mobilitat i, per tant, és molt
important el treball conjunt dels diferents cossos de seguretat.
D’altra banda també s’ha de garantir un ambient festiu a partir dels elements de la nostra
cultura popular i tradicional com per exemple gegants, capgrossos, grallers i d’altres arrelats a
moltes poblacions catalanes.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents:
ACORDS
1. Mostrar el suport de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló en la Via Catalana cap a la
Independència que travessarà Catalunya el dia 11 de setembre de 2013.
2. Col·laborar en aquest esdeveniment, facilitat el pas pel municipi (si s’escau) amb la
implicació de la policia municipal.
3. Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin adherir-se a l’organització de
la cadena humana de forma coordinada amb els promotors de l’acte.
4. Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a nivell municipal.
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5. Motivar la participació a la cadena humana de totes les figures de cultura popular del
municipi com gegants, nans, grallers, castellers i altres de similars.
6. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (C. Ciutat, 1 /
08500 VIC).
La Palma de Cervelló, 9 de juliol de 2013”

La precedent moció ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials
presents.
5. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.

“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en
el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat
de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el
27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de
2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar
la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt
de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre
garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que
resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com
expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de
Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de les
institucions més representatives del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les
entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició
final.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple municipal l'adopció dels
acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del
municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest
procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
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Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.
La Palma de Cervelló, 12 de juliol de 2013”

La precedent moció ha quedat aprovada per unanimitat dels membres consistorials
presents.
6. Moció per urgència
“MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat a les
entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a l’esport professional
sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem
manifestar el següent:
El sistema esportiu català se sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves que
realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la seva
formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la
integració i a la cohesió social. Resulta doncs imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és trascendental per a la
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els
permet també cobrir les despeses que els ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i
moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat
donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no
pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats
serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats esportives són
del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i
en els nostres joves.
Per això, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa al ple de l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló, l’adopció dels següents acords:
1. Instar el Govern de l’Estat perquè ampliï la moratòria en les actuacions inspectores a les
entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.
2. Instar la Inpecció de Treball i Seguretat Social perquè apliqui una interpretació àmplia de la
legislació vigent en matèria de seguretat social.
3. Instar els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè adoptin els canvis legislatius
necessaris a fi d’establir per a aquest col.lectiu un règim especial de la Seguretat Social que
contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de cotització de
l’esport amateur.

C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

6

4. Comunicar aquest acord a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a
les entitats municipalistes, al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats perquè en facin la
difució necessària.
La Palma de Cervelló, 12 de juliol de 2013”
Abans de la votació de la moció, es sotmet a votació la urgència d’introduir aquesta moció en
l’ordre del dia.
La urgència ha estat aprovada per unanimitat dels membres consistorials presents.

La precedent moció ha estat aprovada per unanimitat dels membres consistorials
presents.
7. Precs i preguntes.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: en relació a
les obres del carrer Canigó, pregunta la data d’acabament i si se n’ha donat coneixement als
veïns.
David Serlavós Serra, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: contesta que les
obres s’acaben en quatre setmanes des del seu inici i que s’han executat per fases. Afirma que
se n’ha donat informació als veïns.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta pel
canvi d’empresa de manteniment informàtic.
Francisco Cortés Roca, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: diu que s’ha
canviat d’empresa perquè aquesta empresa dóna un servei més global. No només fan
manteniment informàtic sinó també assessorament en temes de telecomunicacions. És un
servei més integral, amb l’objectiu d’arribar a estalviar diners en el tema de contractes de
telefonia, pel que fa a veu i dades. El finançament de la nova empresa es fa mitjançant l’estalvi.
I hi ha una subvenció de Diputació de Barcelona per canviar equipament. Tot parteix de la
diagnosi informàtica que va fer la Diputació de Barcelona.
Josep Maria Llop Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: pregunta
sobre les subvencions a les famílies dels casals d’estiu.
Francisco Cortés Roca, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: respon que es
subvenciona el casal que organitza l’Ajuntament.
Judith Rubio Obiols, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: explica que el més
lògic és subvencionar els casals del mateix ajuntament. El casal municipal s’intenta que sigui
autofinançat pràcticament. Afirma que no es poden comparar els casals privats i públics perquè
tenen característiques diferents i donen diferents serveis.
Judith Menal Tolsa, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: prega que els
informes relatius a l’expedient del pla especial del pitch and putt se’ls facin arribar tan bon punt
arribi.
Xavier González Alemany, alcalde: afirma que així es farà i donarà les instruccions pertinents.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 21 hores i 20 minuts, el Sr. alcalde
aixeca la sessió de la qual, com a secretari interventor, estenc aquesta acta.
El secretari interventor
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